Overspoeld door
ﬁnanciële vragen?

BB3 Audit loopt over van ﬁnanciële
knowhow. Zo gaat u niet kopje onder.
Wij zetten straﬀe oplossingen. Voor
ﬁnanciële opgaves, transacties,
mandaten en wettelijke opdrachten.

Wie we zijn?
BB3 Audit staat voor Frank Bloemen, Jeroen Rans en de klant als belangrijke 3de partner.
We garanderen onze klanten ﬁkse ﬁnanciële kennis gecombineerd met duidelijkheid, directe communicatie, betrokkenheid en gegrond advies. Zo bereiken we snel hoge kwaliteit en ontcijferen we
foutloos ﬁnanciële vragen. Reken maar van wel.

Voor wie?
Met een ﬂexibele instelling werken we aan uiteenlopende opdrachten. Voornamelijk voor familiale
ondernemingen, kmo’s, internationale bedrijven en vzw's.

Frank Bloemen
Studie: Master in Toegepaste Economische
Wetenschappen: handelsingenieur - KU Leuven
Ervaring: Boeye, Geddes, Van Gulck & C°, Deloitte
Specialiteiten: kmo's, boekhoudkundig advies,
waardebepalingen
Contacteer frank.bloemen@bb3audit.be

Jeroen Rans
Studie: Licentiaat Handelswetenschappen,
Vlekho Business School
Ervaring: Uitgebreide audit ervaring in diverse sectoren,
gerechtelijk expert, Hermant-Dodémont (SFC Group)
Specialiteiten: waardebepalingen, due diligence, audit,
gerechtelijk expert
Contacteer jeroen.rans@bb3audit.be

Reken maar van wel

CFO services
U heeft nood aan de ﬁnanciële expertise van een CFO? Of heeft u een tekort aan bekwame
ﬁnanciële proﬁelen? BB3 Audit begrijpt de ﬁnanciële vragen van organisaties.
Onze medewerkers springen bij. Hetzij ad hoc, hetzij parttime. Zodat de continuïteit van uw
ﬁnanciële en administratieve activiteiten niet in het gedrang komt.
• Financieel interim management
• Eindejaarsafsluiting
• Financiële begeleiding
• Consolidatie
• Begeleiding bij aanvraag kredieten
• Auditvoorbereiding
• Interne audit

Transaction services
Een overname in het verschiet? We begeleiden u. Zowel in het kader van successieplanning, als in het kader van overnames door externe partijen.
Due diligence, een standaardbenadering? Niet bij BB3 Audit. Altijd houden we rekening
met de typische eigenschappen van uw organisatie. Nooit verliezen we uw strategische
en ﬁnanciële doelen uit het oog.
Onze bevindingen rapporteren we nauwgezet. De juiste beslissing ligt dan binnen uw
handbereik.
• Overnamebegeleiding
• Waardebepaling
• Financieel plan
• Due diligence
• Familiale opvolging
• Management buy-out

Mandaten & wettelijke opdrachten
In het kader van wettelijke opdrachten en mandaten brengt BB3 Audit verslag uit
als bedrijfsrevisor
.
• Financiële audit
• Inbreng in natura
• Quasi-inbreng
• Omzetting
• Vereﬀening
• Fusie & splitsing

Wij schenken u de juiste ﬁnanciële informatie

BB3 Audit
Half Daghmael 11 bus 1
BE-3020 Herent
+32 16 22 94 54
info@bb3audit.be

bb3audit.be

