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Als ondernemer in de bouwsector werkt u dagelijks 

mee aan de creatie van een nieuwe thuis, werkplek of 

ontmoetingsplaats. En dat loont. Daarom geven onze 

specialisten u de aandacht die u verdient en staan zij 

u bij tijdens elke levensfase van uw onderneming. Wij 

denken steeds actief met u mee en begeleiden u bij elke 

strategische beslissing die u als ondernemer maakt. 

Van ad hoc advies op maat tot het uitbouwen van een 

langetermijnrelatie, ons team staat altijd voor u klaar. 

Als ondernemer bent u het dagelijkse aanspreekpunt van uw klanten en medewerkers. Maar 

daarnaast bent u vaak ook uw eigen boekhouder, raadgever én personeelsverantwoordelijke. 

Kortom, een  duizendpoot die vaak niet genoeg uren in een dag vindt. Laat u daarom begeleiden door 

onze specialisten van Vandelanotte Bouw. Zij ondersteunen u in het onder controle houden van uw 

kosten én het bewaken van uw cashflow. Zij nemen uw zorgen en vragen van u over en bieden het 

hoofd aan mogelijke uitdagingen.

Als onderneming dringen belangrijke beslissingen zich in sneltempo aan u op. U beschikt dan ook 

maar beter over een duidelijke rapportering op maat waarmee u eenvoudig de kosten onder controle 

houdt, de KPI’s opvolgt, de nodige nacalculaties uitvoert of gerichte investeringsbeslissingen 

neemt. De specialisten van Vandelanotte Bouw zijn uw partner bij het nemen van uw strategische 

beslissingen.

Naarmate uw onderneming verder groeit, groeien ook de uitdagingen waarmee u geconfronteerd 

wordt. U hebt dan ook steeds vaker nood aan een doorgedreven inzicht in uw financiële positie. Want 

hoe zien uw winst en resultaat er op vandaag uit? Daarnaast dringt ook de vraag naar een verdere 

optimalisatie van uw administratieve en bedrijfsprocessen zich op. Onze specialisten staan u daarom 

graag bij, zowel als klankbord en als raadgever, bij uw dagelijkse strategische beslissingen. 

Laat u begeleiden  
door ons team van specialisten

• een dynamisch en ervaren team met inzicht in rapportering, 

fiscaliteit, HR en juridische topics

• de ideale partner voor elke ondernemer die met mensen werkt

• duidelijk en pragmatisch advies op maat 

• een permanente opvolging van de snel wijzigende regelgevingen

• zowel voor éénmalige opdrachten als voor continu advies

ONDERNEMERS

ONDERNEMINGEN

KMO’S

Wij bouwen samen aan uw toekomst
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Van de eenmanszaak tot de 

multinational en van de startup 

tot de sinds jaar en dag draaiende 

onderneming, allen hebben ze nood aan 

fiscale en juridische bijstand. Of het nu 

gaat om de oprichting van uw eerste 

vennootschap, fiscale optimalisaties of 

overeenkomsten, u loopt tegen heel wat 

belangrijke vraagstukken aan. Daarom 

staat ons ervaren team elke dag klaar 

met advies.

De ondernemingswereld is in beweging 

en al snel worden nationale grenzen 

overschreden: het aanwerven van 

een buitenlandse vertegenwoordiger, 

het opzetten of de overname van een 

buitenlandse dochteronderneming of 

werven en projecten over de grenzen 

heen. Eenmaal de grens over krijgt u te 

maken met volledig andere belasting- 

en rechtssystemen dan de systemen 

waarmee u vertrouwd bent. Onze 

internationale specialisten staan u bij in 

al uw grensoverschrijdende activiteiten. 

Succesvol ondernemen betekent 

berekende risico’s nemen. Gewapend 

met tonnen ervaring in diverse 

risicosituaties, analyseert ons 

gespecialiseerd team samen met u 

de aanwezige risico’s en berekenen 

wij de mogelijke financiële gevolgen. 

We bekijken welke risico’s op de 

werkvloer verminderd kunnen 

worden én we analyseren de kleine 

lettertjes in contracten, procedures en 

verzekeringspolissen. Zo wordt er niks 

aan het toeval overgelaten.

Bij het uitbouwen van een succesvolle 

onderneming speelt HR een cruciale 

rol bij het bereiken van uw strategische 

doeleinden. Van uw eerste aanwerving, 

begeleiding bij sociale controle tot 

internationale onderaanneming, onze 

specialisten van Vandelanotte HR 

Solutions staan steeds voor u klaar.

Hebt u vernieuwende ideeën? Hebt u 

groeiambities of wilt u internationaal 

uitbreiden? Werkt u energie- en 

milieubewust? Dan bestaan er vanuit 

de verschillende overheden heel wat 

interessante subsidiemaatregelen 

die uw onderneming ondersteunen 

om te groeien, te transformeren 

én te innoveren. Onze specialisten 

bij Vandelanotte helpen u om nog 

innovatiever, internationaler, socialer 

en duurzamer te groeien, en dat dankzij 

persoonlijk subsidieadvies op maat.

We leven vandaag in een digitale 

maatschappij waarbij we steeds 

vaker geconfronteerd worden met 

nieuwe technologieën. Data zijn het 

nieuwe goud, dus proberen hackers 

die informatie te stelen door misbruik 

te maken van de kwetsbaarheden 

van zowel computersystemen als van 

de mens. Vandelanotte helpt dan ook 

graag mee bij het opstellen van uw 

databeveiligingsbeleid conform de 

opgelegde Europese normen.

Of het nu gaat om een financiering of 

om een overname van uw bedrijf of 

activiteit, het gaat om heel wat geld. Een 

specialist van Vandelanotte Corporate 

Finance aan uw zijde is dan ook een 

meerwaarde. Samen met u waken wij in 

alle discretie over het resultaat van uw 

project.
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