Alies de Lange en Ronald Koster, Monuta Devotio:

“Naast boekhouder en adviseur is Marco ook
een goede sparringpartner. Alles wat we aan
hem voorleggen beantwoordt hij helder.”
Monuta Devotio is een uitvaartorganisatie met grote betrokkenheid voor
nabestaanden. Het bedrijf streeft ernaar
om van iedere uitvaart een bijzonder
afscheid te maken. Daarom is er alle
ruimte voor de persoonlijke inbreng van
de nabestaanden.
Van de uitvaartonderneming vraagt
dit veel flexibiliteit en begrip, vertelt
Alies de Lange van Monuta Devotio.
“Tenslotte houdt het overlijden zich,
net als de geboorte, niet aan reguliere
kantoortijden. Wij zijn daarom ook vaak
‘s avonds aan het werk. Samen met mijn
echtgenoot, Ronald Koster, beoefen ik
een bijzonder vak, waar mensen centraal
staan.
“Enkele jaren geleden zijn we met ons
bedrijf gestart. Omdat ons hart bij de

uitvaart ligt, en minder bij accounting,
besloten we zoveel mogelijk uit te
besteden aan een accountant. Dat vroeg
wel om een partner met inzicht, want de
uitvaartbranche heeft aparte fiscale regels. Zo rekenen wij geen BTW over onze
diensten. Marco had aanvankelijk geen
expertise in ons vakgebied. Hij heeft
zich zorgvuldig laten voorlichten om
precies te weten welke regels er gelden.
Daarnaast volgt hij belastingtechnische
ontwikkelingen nauwkeurig, en wijst
ons bij belangrijke beslissingen op alle
consequenties. Daarbij vind ik het erg
leuk dat hij, net zoals wij, veel oog heeft
voor mens en milieu. Bijvoorbeeld door
online, en dus papierloos, boekhouden
mogelijk te maken.
“Dit jaar zijn we verhuisd naar een nieu-

we woning met inpandig bedrijfspand.
Daar komt veel bij kijken. Het was vooralsnog de meest bewogen beslissing in
ons nog jonge ondernemerschap. Marco
heeft ons, in samenwerking met andere professionals, geadviseerd over de
juiste hypotheek voor ondernemers. Hij
heeft ook een financieringsconstructie
gemaakt die goed past bij onze bedrijfssituatie. Naast boekhouder en adviseur
is Marco ook een goede sparringpartner.
Alles wat we aan hem voorleggen beantwoordt hij helder. Hij legt goed uit wat
wel en wat niet kan en vooral waarom
dat zo is. Juist startende ondernemers
hebben veel baat bij Marco, want hij
heeft een uitgebreid netwerk. Marco is
bovendien zeer enthousiast over het ondernemerschap, ongeacht de branche.”
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