
“Het zijn echte ondernemers, 
en ondernemers gunnen 
elkaar de business” 
In misschien wel het veiligste pand van 
Nederland, waar ooit de Nederlandsche 
Bank was gevestigd, zit nu Fortados. U kunt 
erop vertrouwen dat al uw kostbaarheden, 
of het nu gaat om documenten, waardevolle 
sieraden of zelfs een auto, in een safeloket 
van Fortados in veilige handen zijn. En 
Fortados vertrouwt op haar beurt weer 100% 
op de expertise van De Wert accountants & 
belastingsadviseurs.

Fortados directeur Jan Vermeulen: “Privé 
werk ik al jaren met De Wert, tot volle 
tevredenheid. Het was voor mij dan ook niet 
meer dan logisch om hen ook zakelijk in te 
schakelen. Ze nemen ons een heleboel werk 
uit handen, zodat wij tijd over houden voor 
waar we goed in zijn, het veilig opbergen van 
waardevolle objecten en documenten.”

De Wert verzorgt niet alleen de volledige 
financiële	administratie	van	Fortados,	maar	
ook van compagnon OBEC Software. 
Jan: “Wat ik waardeer in De Wert, is dat ze 
alert zijn op wederkerigheid. Het zijn echte 
ondernemers, en ondernemers gunnen 
elkaar de business.” Zo kwam het dat OBEC 
en De Wert een samenwerkingsverband 
zijn aangegaan, waarbij ze klanten  
gezamenlijk een totaaloplossing kunnen 
bieden in plaats van slechts een stukje van 
de automatiseringspuzzel. Samen zorgen 
ze	voor	een	correcte	cliëntregistratie,	
online personele dossiers en een correcte 
salarisverwerking. Maar ook procedures 
zoals verlof, verzuim en het aanvragen van 
diverse regelingen worden indien gewenst, 
geautomatiseerd.

Een mooie samenwerking tussen twee 
Eindhovense bedrijven dus. Jan Vermeulen 
geeft aan dat het feit dat De Wert een 
Eindhovens bedrijf is, wel degelijk heeft 
meegespeeld in hun keuze voor dit 
accountantskantoor. “Ik ben daar als 
Eindhovenaar toch wel gevoelig voor. En 
verder is het natuurlijk gewoon een jonge, 
ambitieuze partij die de tijd neemt om 
haar klanten te leren kennen. Ze weten 
dat	ik	fietsfanaat	ben	en	nodigden	me	
even geleden uit om mee te doen aan een 
fietsclinic.	Dat	zijn	toch	de	leuke	dingen!”		n
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