
Kies een heldere 
financiële Koers

Financieel adviseur MKB 
Online Boekhoudsoftware 

Business & Financial control
Deeltijd CFO 

Sparringpartner 
Financieel Interim Management

Voor al uw financiële 
Vragen en oplossingen

B.o.B., daar Kunt u  
mee thuis Komen

geen geheimen
Administratieve en financiële trajecten hebben voor Bright 
Financials geen geheimen. Onze klanten profiteren van de 
financiële en fiscale kennis bij een kleinschalig kantoor. De 
lijnen zijn kort, de transparantie optimaal. Bright Financials 
heeft jarenlange ervaring in accountancy, controlling en in 
financieel projectmanagement; zowel in de profit als non-
profit sector.

Bright online BoeKhouding (B.o.B.)
Vanuit die brede expertise levert Bright Financials een slim 
boekhoudpakket: Bright Online Boekhouding. U kiest exact 
wat u nodig heeft, niet meer en niet minder. 
U start met de: 
•  boekhoudmodule en kiest additioneel de 
•  facturatie- en urenregistratiemodule.
Bright Online Boekhouding is efficiënt, transparant, modern 
(in de ‘cloud’, dus overal benaderbaar), zeer gebruiksvrien-
delijk en kent vaste, aantrekkelijke tarieven.

indiViduele wensen op maat
Als de klant dit vraagt, biedt Bright Financials aanvullend indi-
viduele ondersteuning op maat – bijvoorbeeld het opmaken 
van jaarrekeningen of de salarisverwerking. 

Bright Online Boekhouding is zeer geschikt voor kleine bedrijven,  

verenigingen en stichtingen. Meerdere mensen kunnen binnen één  

pakket samenwerken. Het pakket is intuïtief, kennis van vakjargon is 

niet nodig en dubbele invoer wordt voorkomen.

Breed financieel  
speelVeld

interim professionals
Ook wie een interim professional nodig heeft, kan bij Bright 
Financials terecht. Alle interim professionals die wij inschake-
len zijn hoogopgeleid en hebben ruime ervaring. Wij zorgen 
voor de perfecte match van professionals op het gebied van 
Finance, het snijvlak van Finance en ICT én het snijvlak van 
Finance en Inkoop (bijvoorbeeld E-procurement).

werVing & selectie
Als u een geschikte professional zoekt voor een financieel, 
ICT- of verandertraject, valt het niet mee om de juiste kan-
didaten te werven. En zie dan ook nog maar eens de juiste 
keuze te maken! Bright Financials kan dit uit handen nemen. 
Wij hebben veel ervaring met werving en selectie, voor op-
drachtgevers in een groot aantal sectoren. Wij helpen u aan 
de allerbeste kandidaat!

Heeft u algemene vragen? Wilt u een op uw situatie toege-
sneden advies? Neem vrijblijvend contact met ons op:

Bright financials
Johan Kooij Erdal Polat
06 211 17 918 06 343 97 205
jkooij@brightfinancials.nl epolat@brightfinancials.nl

BezoeKadres postadres
Industriestraat 6-E Postbus 9120
3371 XD  3301 AC
Hardinxveld-Giessendam Dordrecht 
Tel.: 078 – 300 0001

Ons kantoor ligt parallel aan de A15, is goed bereikbaar (500 meter 
vanaf de A15 – afslag 25) en heeft voldoende parkeergelegenheid.

www.Brightfinancials.nl



grip op de cijfers of in 
de greep Van de cijfers?

Kopzorgen
Iedere ondernemer is verplicht om een goede administratie te 
voeren en de aangiftes op tijd in te leveren. Dat bezorgt velen 
kopzorgen. Zij zijn in de greep van de cijfers. Uw dagelijkse 
focus op uw bedrijf staat hierdoor onder druk. 

het Kan anders
Vóóruit kijken in plaats van achteruit. Ondersteund met Bright 
Online Boekhouding, een financiële coach als sparringpartner 
en vraagbaak én met ondersteuning op de meest uiteenlopen-
de financiële, fiscale en personele vraagstukken.  
Zó krijgt u grip op de cijfers. Dat geeft rust en ú richt zich vol-
ledig op uw core business: ondernemen!

Value for money
Bright Financials is de financiële specialist die helpt bij alle 
vragen en met praktische oplossingen komt. Ons credo is ‘wat 
u zelf kunt doen, moet u niet laten’. Dat vindt u terug in onze 
werkwijze: waar u ons nodig heeft, zijn we er! Al het andere 
doet u zelf. Dat scheelt kosten en u houdt het overzicht. Bright 
Financials is er voor alle ondernemers, van klein (zzp) tot groot. 

dienstVerlening  
is ons dna

Bright financials is 
financieel specialist
Maar wat betekent dat voor uw bedrijf? Dat houdt in dat geen 
vraag onbeantwoord blijft. Noch van administratieve noch van 
fiscale noch van financiële aard. Bright Financials bundelt de 
kennis zoals u die verwacht van grote kantoren en u profiteert 
van de kleinschaligheid. Inclusief de juiste, snelle en praktijkge-
richte antwoorden. 

deeltijd cfo
Tegelijkertijd betekent die brede achtergrond dat Bright Finan-
cials zelf dienstverlener is voor uitdagende externe trajecten. 
Nog een sterk voordeel voor de eigen klanten. Met dat als 
startpunt, introduceerde Bright Financials in 2013 als eerste 
in Nederland de Deeltijd CFO: een topprofessional die als 
betrokken deskundige MKB-bedrijven, bij hen op de eigen 
werkvloer, bij alle financiële vraagstukken terzijde staat. Bright 
Financials heeft of zoekt die professional, die vervolgens per-
fect bij het bedrijf past. 

trajecten Van de deeltijd cfo zijn o.a.:
•  Inzicht in liquiditeit 
•  Leveren haalbare oplossingen
•  Indicatie groei- en besparingspotentieel
•  Signaleren en inpassen trends qua inkoop, ICT, financiën
•   Optimaliseren van gegevensstromen en onderliggende 

processen
Kortom, het ontzorgen van uw financiële functie. 

oVeral een  
oplossing Voor

multidisciplinair 
Bright Financials is op de hoogte van de financiële  
(spel)regels en de wet- en regelgeving die voor bedrijven 
gelden.
Wij kunnen dat vertalen naar het niveau van iedere onderne-
ming, klein en groot. Dienstverlening en slagvaardigheid zijn 
onze kenmerken. Daar profiteert u van! 

KlanKBord
MKB-bedrijven zoeken een klankbord en een eenvoudig 
aanspreekbare sparringpartner voor specifieke vragen. Zij 
zoeken iemand met verstand van zaken en een eerlijk advies. 
Bij Bright Financials zien we dat heel pragmatisch.

‘huisarts’
Wij zijn uw eerste aanspreekpunt voor bijvoorbeeld fiscale 
vragen en wij kennen meestal de antwoorden. Wij zijn, zeg 
maar, uw ‘huisarts voor fiscaliteit’. Pas als wij het echt niet 
weten, schakelen we – samen met u – een specialist in. Dat 
merkt u uiteindelijk in de factuur. Dat scheelt enorm. 
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