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Volgende stap in de voortschrijdende technologische evolutie van uw dossier
Er is de laatste tijd veel te doen over baanbrekende digitalisering in de boekhouding.
Technologie staat, gelukkig maar, nooit stil. Het voordeel door hiervan gebruik te maken is
steeds een efficiëntieverhoging. En daar staan ondernemers altijd voor te trappelen.
Zoals steeds is dit, gezien de kostprijs, eerst een verhaal voor grote ondernemingen wegens
de schaalgrootte van hun operaties.
In de laatste jaren zijn door technologische vooruitgang en een geëvolueerd wettelijk kader
een aantal stappen in onder andere die efficiëntieverhoging mogelijk geworden in een
totaaloplossing, ook voor kleinere ondernemingen en ja zelfs voor heel kleine
ondernemingen.
Voor BEBOTAX dient een totaaloplossing met efficiëntie verhoging ook hand in hand te gaan
met een aanvaardbare en haalbare kostprijs voor zijn cliënten. Voor een geoptimaliseerde
doch correcte toepassing van de wetgeving betaalt u op zich al een prijs.
Ondertussen verlaagt de drempel van de haalbaarheid tot de meeste van de ondernemingen
Ook uw dossier beschikt immers over veel “historiek” of geheugen.
Sedert 2004 werkt BEBOTAX op het vlak van software-toepassingen voor de administratieve
boekhoudkundige, financiële en fiscale verwerking van AL haar cliënten met “in- the-cloud”
oplossingen. Ook hierin zijn wij dus geen ééndagsvlieg en dienen enkel uw belangen ook op
vlak van kwaliteit en stabiliteit
Zij die in dit verhaal meegingen ondervinden dagelijks maar al te zeer de voordelen van de
integratie van hun bedrijfsprocessen van de laatste jaren .
Zelfs “op vakantie” of “on the road” kan u aldus zonder extra kosten uw “key figures” en detail
cijfers opvolgen.
Mocht u interesse vertonen om dit te bespreken, neem gerust contact op om ook voor u
een passende en vooral budgetvriendelijke zelfs veelal een budgetneutrale oplossing uit te
werken.
By the way :
Er zijn steeds vele mogelijkheden en aanbieders die menen “het licht“ te hebben gezien
Laat u daarom niet meeslepen in dure en tijdrovende verhalen.
Uw tijd en middelen zijn daarvoor veel te kostbaar.
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Herhaling nieuwe diensten van Bebotax
- Wij herinneren aan onze nieuwe rubriek “Online actualiteit” op onze website
www.bebotax.com, waar wij u berichten over een specifiek item uit de meest recente en
relevante wijzigingen in de fiscale regelgeving.
- U kan de inhoud van deze rubrieken nieuwsbrief en documentatie en online actualiteit in
pdf-formaat raadplegen en downloaden van onze website www.bebotax.com. U wenst onze
nieuwsbrief niet langer te ontvangen, dan kan u dit mailen naar annulaties@bebotax.com.
- Diensten voor collega’s: Ook als collega-cijferberoeper kan u in ons kantoor terecht. Wij
verwijzen hiervoor naar onze website http://www.bebotax.com/NL/Diensten_collegae.htm.
- Sedert 31 december 2013 zijn onze nieuwsbrieven en online actualiteiten cross-referenced
als u deze online leest.
Contactgegevens Bebotax
Ons kantoor is telefonisch te bereiken via onze vertrouwde vaste nummers:
Tel. 09/384.93.39 (2 lijnen)
Fax 09/384.87.78
GSM 0496/97.22.10 (2 lijnen). Dit is voor cliënten die mobiel bellen het goedkoopste
alternatief.
Deze nummers ontvangen geen SMS-berichten.
E-mail: info@bebotax.com.
Sinds 10 november 2014 is ook onze maatschappelijke zetel gewijzigd naar:
Bebotax BV ovv BVBA
Steenweg Deinze 124 B
9810 Nazareth
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