
Volg ons

Wij kijken naar de toekomst
Onze drijfveer is om ondernemers écht vooruit 

te helpen. Dat doen wij anders dan anderen!

Waar maakt Ardent het verschil? 
Het verschil zit vooral in de benadering van de klant 

vanuit de doelstelling van de onderneming. De vraag die 
wij samen met de klant willen beantwoorden is: Hoe kunnen 

we kansen benutten en blokkades verhelpen, zodat het 
een positief effect heeft op het rendement. Samen werken aan 

duurzame waardecreatie: op de zaak, maar ook thuis. Door zo te 
werken hebben wij vele mooie resultaten geboekt. 

Kom in actie!
Wij vinden dat ondernemers in actie moeten komen om het verschil te maken. 

Veel ondernemers zijn te veel binnen bezig, terwijl ze buiten het verschil kunnen 
maken. Oftewel: werk niet ín de winkel, maar áán de winkel!

Tijd voor

Wil je ook naar voren? 
Maak jij voldoende tijd vrij om áán je bedrijf te werken in plaats 

van ín je bedrijf? Gaat dat bewust of alleen als de tijd dat toelaat? 
Wij helpen je graag tijd vrij te maken om kansen te benutten.

Tijd voor verandering! Tijd om te ondernemen!
Accountants kijken vooral naar het verleden en niet naar de toekomst. 

Op zich is dat niet vreemd, want accountants zijn zo opgeleid. 
Dat helpt je als ondernemer echter niet vooruit! 



Volg ons

Tijd om te ondernemen!
Ardent Adviseurs en Accountants helpt je daarbij!

Onze expertise
Ons beste werk komt voort uit wederzijds 
vertrouwen, daarom investeren wij in lange 
termijn relaties.

Contactgegevens

Vestiging Amsterdam
Radarweg 513

1043 NZ  AMSTERDAM

Vestiging Alkmaar
Scheldestraat 24

1823 WB ALKMAAR

Telefoon: 020-5818130
E-mail: info@ardent.nl
Website: www.ardent.nl

Kamer van Koophandel: 34134040
BTW-nummer: NL809187280B01

Theo Dijkstra
Mobiel: 06-53149236

E-mail: theo.dijkstra@ardent.nl

Volg ons op:

Voor wie?
Ardent Adviseurs en Accountants werkt 
voornamelijk voor ambitieuze DGA’s en 
ondernemers van MKB-bedrijven. In de 
praktijk bevinden onze klanten zich in de 
regio Amsterdam, Haarlem en Alkmaar. De 
wereld waarin we wonen en werken. 

We hebben daar een uitstekend kennis-
netwerk. Dit netwerk stelt dezelfde hoge 
eisen aan zichzelf als die wij aan onszelf 
stellen. En dat netwerk stellen we open 
voor onze klanten. 

Tijd voor verandering! Tijd om te onder-
nemen! Tijd voor Ardent!

Meer weten, neem dan contact met ons op.


