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- ADVERTENTIE -

‘DE POORT NAAR DE KRIMPENERWAARD!’

COVERSTORY: AVANT GROEP
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M O N T F O O R T - W O E R D E N

Sanitair - Verwarming - Ventilatie - Loodgietersmateriaal - PVC - Vloerverwarming
Dakmateriaal - Elektra - Keukens - Leidingsystemen

Groothandel in

Breng een bezoekje aan onze 
showroom en laat u adviseren 

Maak een afspraak via email 
info@debruinbv.nl of bel 0348-471813 

Wij staan graag voor u klaar!

Opening 
nieuwe 

showroom 
Woerden!

De Bruin BV Woerden • Pompmolenlaan 43C • 3447 GK Woerden

KLAPROOS VERZORGDE IN HET AFGELOPEN KWARTAAL DE CULTURELE ONDERSTEUNING VAN

HARINGPARTY LOPIKERWAARD

3

Beeld

Licht

Geluid

T 0348 - 564255   
M 06 - 53803408
info@klaproos.info
www.klaproos.info

Klaproos verzorgt op 19 juni 2015 wederom de techniek voor de 
Haringparty Lopikerwaard

Avant en de regio Lopikerwaard zijn al 70 jaar onlosmakelijk met elkaar verbon-

den. Zoals vorige editie aangekondigd, verlegt Avant groep momenteel haar gren-

zen. Vormt de nieuwe vestiging in IJsselstein de opening naar Utrecht, daar vormt 

de nieuwe Avant-vestiging in het centrum van Schoonhoven letterlijk de poort naar 

vele nieuwe mogelijkheden. ‘Zoals de Krimpenerwaard, inderdaad.’
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NIEUWE WEBSITE
Nieuwe gezichten in de organisatie, een prachtige nieuwe huisstijl en 

een verbreding van de dienstverlening. Dan kan de website natuurlijk 

niet achterwege blijven. Geheel aansluitend op alle ontwikkelingen zals 

dan ook recentelijk de website van Avant Accountants worden aange-

past en in een nieuw, eigentijds, jasje worden gestoken. Paul Noomen: 

‘Het wordt een prachtige site geworden waarvan onze klanten het gemak 

zullen ondervinden. Iedere klant heeft zijn eigen omgeving waarin hij zelf 

kan bepalen van welke diensten hij gebruik wil maken. Jeroen Harzing 

van MZOEM heeft onze mooie nieuwe site ontworpen, waar we erg blij 

mee zijn!’ Meer informatie vanaf eind juni op www.avantgroep.nl of 

www.financieleenergie.nl 

De glimlach van Paul Noomen en 

Niels den Outer, partners binnen 

Avant groep, zullen wederom worden 

vastgelegd. Geheel passend bij het 

verhaal is gekozen voor de Schoonho-

vense Poort als locatie van de fotoses-

sie. Het herkenningspunt in de Zilver-

stad symboliseert de achterliggende 

gedachte van de strategische alliantie 

die Paul Noomen en Avant zijn aan-

gegaan. Uiteraard om een nieuwe 

markt met nieuwe ondernemers en 

organisaties te betreden. De Krimpe-

nerwaard is daarin één van de eerste 

pijlers. ‘Wees gerust: onze ‘Lopiker-

waardse roots’ vergeten we echt niet. 

De banden vanuit de Oudewaterse 

hoofdvestiging naar de regio Lopiker-

waard zullen niet los gelaten worden’, 

start Den Outer. ‘Sterker nog: die zijn 

hechter dan ooit. De afgelopen peri-

ode hebben we achter de schermen 

gerichte investeringen gedaan waar-

door we nu deze stappen kunnen zet-

ten. Oftewel: de fundering staat, we 

hebben de juiste omvang en professi-

onals om de huidige klanten te blijven 

bedienen zoals we deden 

en daarnaast kunnen we uitbreiden.’ 

‘En dat 

alles op een 

leuke manier...!’

‘Actief, 

betrokken en 

naast  

de lokale 

 ondernemers.  

Dat is Avant.’

Avant wil lokaal betrokken zijn bij 

ondernemers. Zo werd recentelijk 

meteen al deelgenomen aan de Busi-

ness Beurs Bergambacht. Noomen: 

‘Dat was erg snel, maar puur om de 

eerste deuren op een kier te zetten, 

ons gezicht te laten zien en de goede 

wil te tonen. We hebben leuke reac-

ties gekregen op de ontwikkeling die 

we doormaken. Voldoende aankno-

pingspunten in mijn ogen.’ Niels valt 

zijn kompaan bij: ‘We hanteren uiter-

aard nog steeds onze kenmerkende 

laagdrempelige aanpak. Je merkt 

daardoor dat men snel begrijpt wat 

Avant wil zijn: een kenniscentrum voor 

ondernemers, waarin alle financiële 

en bedrijfseconomische disciplines 

van de ondernemingspraktijk verte-

genwoordigd zijn, en dat alles op een 

leuke manier...!’

Avant Groep
Laan van Snelrewaard 63, 

425 ES Snelrewaard/gemeente Oudewater

Koestraat 144

2871 DT Schoonhoven

Edisonweg 23

3404 LA IJsselstein

T 0348 566 500

E info@avantgroep.nl 

I www.avantgroep.nl 

AVANT GROEP IN HET KORT
AVANT ACCOUNTANTS

Oplaadpunt voor ondernemers
Cijfers, jaarrekeningen, begeleiding financiering en belastingaangiften 

zijn essentieel voor uw bedrijf. De accountants, fiscalisten en adminis-

trateurs regelen uw financiële zaken gewoon goed voor u. Persoonlijk, 

deskundig en zonder gedoe.

AVANT AUDITORS

Krachtstroom voor ondernemingen
We begrijpen snel wat er speelt in uw onderneming en voeren uw contro-

leopdrachten correct en nauwkeurig uit.

AVANT PENSIOENADVISEURS

Duurzame financiële krachtbron
We adviseren u gewoon goed over onder meer (collectieve) pensioen-

regelingen,

levensverzekeringen en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen.

AVANT ONDERNEMERSADVISEURS

Onafhankelijke support bij al uw ondernemersvragen
Als ondernemer loopt u soms tegen (terugkerende) vragen of proble-

men aan. Met Avant Ondernemersadviseurs krijgt u ondersteuning om 

de juiste keuzes te maken.

TRIPLE A ASSURANTIËN

Oplaadpunt voor financiële zekerheid
We geven een verzekeringsadvies dat nauwkeurig is afgestemd op úw 

situatie. Of u nu particulier, MKB’er of ZZP’er bent. U krijgt een no-non-

sense oplossing met een persoonlijke benadering.

SCHOONHOVENSE
VESTIGING
De nieuwe Avant-vestiging is 

gevestigd in het centrum van 

Schoonhoven aan de Koestraat 

144. Paul Noomen was er al jaren-

lang gevestigd met Paul&Co. Als 

ondernemersadviseur was hij 

actief vanuit hetzelfde pand als 

waarvoor hij nu actief is namens 

Avant groep. ‘Ik kwam Avant al 

jaren tegen, we raakten in gesprek 

en de meerwaarde van de samen-

werking was snel duidelijk. Dat 

we dan ook dit pand actief blijven 

gebruiken was het meest logisch.’

PERSOONLIJKE ENERGIE
De energieke uitingen zijn niet te 

missen en Paul Noomen en Niels den 

Outer barsten ook persoonlijk van de 

energie. Noomen: ‘Ja, zeker weten. En 

weet je hoe dat komt? Enkele maan-

den geleden hebben we deze stra-

tegische zet richting Schoonhoven 

gemaakt en je merkt nu al de eerste 

revenuen. Eerder dan gedacht heb-

ben we de eerste nieuwe klanten 

mogen verwelkomen. Dat hadden we 

nog niet zo snel verwacht. Want laat 

één ding duidelijk zijn: er gebeurt 

veel, het heeft misschien zelfs wat 

weg van ‘guerilla-marketing’, maar dat 

is geenszins het geval. We zijn hier 

voor de lange termijn. Actief, betrok-

ken en naast de lokale ondernemers. 

Dat is Avant. De Lopikerwaard weet 

dat inmiddels al 70 jaar. Schoonhoven 

en de verdere Krimpenerwaard zullen 

dat ook merken.’


