
Klant  aan het woord
In deze rubriek geven we het woord aan één van onze 
klanten. Ze vertellen over hun organisatie en over hun 
ervaring met Energie Adviesbureau ‘Het Snoer Om’. 

Alan Accountants en Adviseurs
Alan Accountants en Adviseurs koppelt professionaliteit aan een pragmatische, no-nonsense aanpak. Wij treden op als 
partner van ondernemers en daar hoort in onze optiek een persoonlijke, informele omgang bij. Wij investeren in wederzijds 
vertrouwen met als doel dat onze opdrachtgevers optimaal gebruik kunnen maken van onze expertise. Dus zijn de lijnen kort 

 
uw bedrijfsvoering.

Thuis in Noord Nederland
Ons werkgebied bestrijkt de noordelijke helft van ons land. 
We beschikken over een uitgebreid netwerk en worden zeer 
regelmatig ingeschakeld door ondernemers of organisaties 
uit andere delen van het land.

Van oudsher hebben we een sterke binding met de  
agrarische sector en het midden- en kleinbedrijf. Veel van 
onze medewerkers hebben zelf een agrarische achtergrond 
of een ondernemersverleden. U zult het merken aan hun  
pragmatische benadering.

Flexibel
 

verandert voortdurend, net als de wet- en regelgeving  
waarmee u te maken heeft. Als gevolg daarvan zult u ons  
het ene jaar alleen de jaarrekening, de belastingaangifte  
en de salarisadministratie laten verzorgen, om ons in een  
andere periode wellicht in te schakelen als bedrijfsadviseur 
of projectmanager. U bepaalt zelf wanneer en voor welke 
activiteiten u een beroep op ons doet.

Energie
Wij zijn twee jaar geleden met Energie Adviesbureau  
‘Het Snoer Om’ in contact gekomen. Wij hebben Erik  
Spriensma de opdracht gegeven om ons energie- en 
gascontract onder de loep te nemen. Met zijn advisering 

 
ren. Ons contract bij de huidige energie- en gasleveran- 
cier loopt aan het einde van dit jaar af. Door de advisering 
van Erik en het juiste moment van inkoop hebben wij  
nu weer een forse besparing kunnen realiseren. 

Onze samenwerking gaat verder dan ons eigen energie- 
en gascontract. Wij hebben een groot marktaandeel in de 
agrarische sector en met de expertise van Erik hebben wij 
een inloopspreekuur georganiseerd voor onze agrarische 
klanten. Tijdens het spreekuur heeft hij voor de klanten 
een contractscan gemaakt om te inventariseren of er een 
besparing op het gebied van energie en gas kan plaats-
vinden. Deze advisering is door onze klanten zeer positief 
ontvangen. 
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