
Wij zijn CROP accountants & adviseurs en zeggen niet voor niets: onze mensen maken CROP. 

Een no-nonsense aanpak, persoonlijk en met oprechte aandacht. Dat voel je. Dit gecombineerd met onze 

hoge standaard op het gebied van kwaliteit en regelgeving is wat ons kenmerkt.

Mensen maken CROP 

CROP.NL

Aandacht voor de 
ondernemer,
samen vooruit 



Ondernemen is de reis van je leven
Met accountancy en financieel advies helpen wij u op weg 

U bent ondernemer. Prettig dus, dat u in ons een partner vindt, die ook denkt en handelt als een ondernemer. Iemand die precies weet wat 
in uw onderneming speelt. CROP werkt voor uiteenlopende branches en sectoren. MKB-ers met gewaagde plannen, non-profit organisaties 
met idealen en familiebedrijven met buitenlandse ambities. Wat voor klant u ook bent, wij zijn meer dan een doorsnee accountantskantoor. 
Want daarvan zijn er genoeg. 

Al meer dan 50 jaar
In 1965 opent CROP de deuren van haar eerste kantoor. Nu ruim 
5 decennia later zijn wij een begrip in zakelijk Nederland en 
hebben we vestigingen in Amersfoort, Arnhem, Ede, Hoofddorp 
en Nieuwegein. Met deze vijf vestigingen is er altijd één bij u in 
de buurt.

Kwaliteit
CROP en/of onze medewerkers zijn onder meer lid van de NBVA, 
NBA, NOB, SRA, NIRV en de BOBB. Hiermee hee�  u de zekerheid 
dat uw zaken bij ons in goede handen zijn. Onze medewerkers zijn 
vakbekwaam en volgen de ontwikkelingen in het vakgebied op 
de voet. De kern van ons werk is nauwkeurigheid en degelijkheid. 
En met de objectieve opstelling van onze accountants hebben 
we bovendien niet alleen oog voor het zakelijke resultaat, maar 
bieden wij ook voordelen voor uw organisatie op de langere 
termijn.



Accountancy
Uw jaarrekening samenstellen of controleren? Uw financiële 
verslaggeving verzorgen? Of bedrijfsanalyses uitvoeren? CROP 
registeraccountants neemt graag haar verantwoordelijkheid. Wij 
helpen u met het maken en bewaken van uw financiële overzicht 
en denken proactief met u mee. Daarbij verliezen wij onze 
onafhankelijkheid niet uit het oog!

Belastingadvies
Wordt het betalen of besparen? Van de fiscale beoordeling van de 
jaarrekening tot advies bij investeringen en vermogensplanning. 
De tax advisors van CROP belastingadviseurs hebben elk hun eigen 
expertise en zijn op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. En 
daar profiteert u weer van.

Corporate finance
U wilt een bedrijf overnemen of uw bedrijf verkopen. U hebt 
plannen voor een grote investering en hebt daar financiering van 
buitenaf voor nodig. Uw bedrijf is al lang in handen van de familie 
en de nieuwe generatie wil het stokje overnemen. Onze adviseurs 
van CROP corporate finance onderzoeken gedegen alle praktische 
mogelijkheden en kijken samen met u wat haalbaar is. 

HR services
Doet u uw personeelszaken ‘erbij’? Heeft u het gevoel, dat 
uw HR-beleid voor verbetering vatbaar is? Wilt u op een 
duurzame, constructieve manier omgaan met HR-beleid? Onze 
HR-specialisten kunnen u adviseren en begeleiden. Niet alleen 
met het toepassen van regelingen, vergoedingen en he� ingen, 
maar ook met arbeidscontracten, personeelsdossiers en 
salarisadministratie.

Juridisch advies
Als ondernemer loopt u vaak tegen juridische kwesties aan. 
Niet alleen bij grote zaken als fusies, of aan- en verkoop van 
ondernemingen, maar ook bij de dagelijkse bedrijfsvoering. Zijn 
uw arbeidscontracten nog up-to-date? En wanneer hee�  u uw 
algemene voorwaarden laten controleren? De juristen van CROP 
legal zorgen ervoor, dat uw zaken juridisch tot in detail geregeld 
zijn.

Onze diensten 

U bent op zoek naar een accountant voor de controle van uw jaarrekening, of loopt tegen fiscale problemen aan. Misschien wilt u financieel 
advies, of hebt u snel een juridische oplossing nodig.  En hoe vaak komt het niet voor, dat u een kwestie zou willen voorleggen aan iemand die 
helemaal thuis is op het gebied van HR zaken? 

CROP heeft al deze specialisten in huis:



Onze kernwaarden zijn:

Persoonlijke aanpak
We willen onze klanten kennen en begrijpen.

In uw bedrijf spelen belangrijke vraagstukken,  soms staan u 
ingrijpende veranderingen te wachten. Deze kunnen, los van de 
zakelijke kant, ook emotioneel ingrijpend zijn. Wij begrijpen dat 
en hebben hier aandacht voor. We drinken met u een kop ko� ie, 
praten erover en helpen u ordenen, zodat de ontwikkelingen 
waarvoor u staat weer te overzien zijn.

Alle kennis onder één dak
Onze specialisten werken samen voor u

Er zijn zaken in uw bedrijf die iedere accountant of belastingadviseur 
begrijpt. Maar soms speelt er meer, gaan zaken dieper of zijn ze 
zeer specifiek. Dan is het fijn dat uw contactpersoon de juiste 
specialist kan inschakelen. Of het nu gaat over pensioenen, fusies, 
juridische aangelegenheden, financieringen of personeelszaken, 
bij CROP werken deze specialisten allemaal voor u samen.

De regio in ons hart
Wij wijzen u de weg

We leven in een dynamische tijd waarin veel gebeurt en 
verandert. Ook in uw eigen regio. CROP is bekend met de 
lokale regels waarmee u te maken krijgt. We participeren in de 
gemeenschap door ons aan te sluiten bij lokale initiatieven zoals 
businessclubs, sponsoring van sportverenigingen, deelname aan 
goede doelen en andere lokale activiteiten. Wij kijken niet toe, 
maar doen mee. En omdat wij meedoen, hebben we vele relaties 
en mogelijkheden om u ook binnen de regio de weg te wijzen. 

Wereldwijd verbonden
We ondersteunen u ook internationaal

Landsgrenzen vervagen en digitalisering maakt de wereld klein. 
Misschien wilt u uitbreiden over de grens of met bedrijven in het 
buitenland zaken doen. Hoe open de mondiale markt ook lijkt, 
wet- en regelgeving is complex en lang niet overal hetzelfde. Via 
het Prime Global Network, waarbij CROP is aangesloten hee�  u 
de beschikking over een wereldwijd netwerk. Onafhankelijke, 
lokaal ingevoerde adviseurs, die u hierbij kunnen ondersteunen.

Passie voor ons werk
Net als u

Maximaal resultaat, daar werken wij voor. En u? Waar gaat u 
voor? Kiest u voor de middenweg, voor het gemiddelde? Of 
doet u met ons mee? Hoe staat het met uw waarden? Misschien 
niet altijd via de gebaande paden, wel altijd met het maximale 
resultaat!

Kwaliteit
Vanzelfsprekende zekerheid

U verwacht kwaliteit van ons. Dat vinden wij net zo 
vanzelfsprekend als u. Dat hoort bij ons vak en de professionaliteit 
van ons bedrijf. Omdat wij alle benodigde vergunningen hebben 
en onze medewerkers continu opleidingen volgen om hun kennis 
te verdiepen, hoe�  u hier geen moment aan te twijfelen.

Met CROP staat u er niet alleen voor

Pragmatisch, dienstverlenend en persoonlijk. Dat is de stijl van CROP. We koppelen een no-nonsensementaliteit aan dienstverlening van 
de hoogste kwaliteit. De beste ambassadeurs daarvan zijn onze klanten. 
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Arnhem
Mr. E.N. van Kle� ensstraat 4
6842 CV Arnhem

  +31 (0)26 351 02 28
  arnhem@crop.nl

Ede
Rubensstraat 215 C
6717 VE Ede

  +31 (0)318 648 148
  ede@crop.nl

Hoofddorp
Opaallaan 1208
2132 LN Hoofddorp

  +31 (0)23 562 62 48
  hoofddorp@crop.nl

Utrecht
Europalaan 40
3526 KS Utrecht

  +31 (0)30 604 00 35
  utrecht@crop.nl

Amersfoort
De Brand 40
3823 LL Amersfoort

  +31 (0)33 463 57 27
  amersfoort@crop.nl

met vijf vestigingen 
zijn we altijd 
dichtbij 


