
 

 

 

MAZARS EN NEDERLAND 
ICT 
Adviseurs die de sector begrijpen 

 

 

Als ondernemer in de ICT-branche krijgt u met diverse 

financiële en fiscale vraagstukken te maken. Hoe groeit u 

bijvoorbeeld van een start-up naar een succesvolle 

onderneming? En waar moet u op letten bij fusies of 

overnames? De specialisten van Mazars zijn bekend met 

de vele vraagstukken en begrijpen dat een specifieke 

aanpak voor de ICT-branche van groot belang is.  

 

HELPDESK FINANCIEEL   
Voor al uw specifieke vraagstukken is de Helpdesk 

Financieel opgericht. Met de Helpdesk Financieel krijgt u 

advies en ondersteuning van de specialisten van Mazars. 

De Helpdesk is sinds mei 2010 actief en door diverse ICT-

ondernemers met succes geraadpleegd.  

 

SPECIAAL VOOR U  
Kampt u met een financieel of fiscaal vraagstuk? Dan kunt 

u nu de kennis en expertise van de specialisten van Mazars 

raadplegen. Als lid van Nederland ICT profiteert u namelijk 

van eerstelijns en kwalitatief hoogwaardig advies (met een 

maximum van vier uur voor de beantwoording) op het 

gebied van accountancy, belastingadvies en corporate 

finance.  

 

OVER MAZARS 
Mazars is gespecialiseerd in accountancy, belastingadvies 

en consultancy. Vanuit kennis op deze vakgebieden creëert 

zij kansen voor diverse nationale en internationale 

opdrachtgevers. Daarbij is Mazars gespecialiseerd in 

diverse sectoren, waaronder de sector Technologie, Media 

en Telecom. Met een ondernemende instelling creëert 

Mazars waarde voor haar klanten. 

 

Mazars in Nederland is onderdeel van de Mazars Groep, 

die actief is met 14.000 professionals in 73 landen. Deze 

groep kenmerkt zich door een geïntegreerd karakter en een 

goede internationale samenwerking. 

 

WORKSHOPS EN SEMINARS  
De specialisten van Mazars delen graag met u hun kennis 

over verschillende thema’s en onderwerpen zoals 

innovatie/WBSO, fiscale regelingen en het vergroten van de 

(financiële) waarde van uw onderneming. Daarom 

organiseert Mazars in samenwerking met Nederland ICT 

jaarlijks verschillende workshops en seminars.  

 

 

 

MAZARS TECHNOLOGIE, 

MEDIA & TELECOM (TMT) 

Iedere ondernemer verdient een 

adviseur die de sector kent en 

de ondernemerspassie voelt. De 

TMT-specialisten van Mazars 

begrijpen dat en werken vanuit 

deze overtuiging. Zij helpen u bij 

uw uitdagingen en werken 

samen met u aan het realiseren 

van uw ambities. 



 

CONTACT 
Mazars, Technologie, Media & Telecom 

Kay Pierik 

Hengelosestraat 511, 7521 AG Enschede 

T: 088 277 10 78 

E: kay.pierik@mazars.nl 

 

www.mazars.nl 

 

 

Mazars heeft meer in huis dan state-of-the-art kennis op 

het gebied van accountancy en fiscaliteit. Wij willen 

bijdragen aan het succes van onze klanten door, binnen de 

kaders van ons vak, onverwachte inzichten, verrassende 

mogelijk heden en nieuwe oplossingen te bieden.  

Mazars. Verandert kennis in kansen 

 
 

MEER WETEN?  
Wilt u meer weten over wat Mazars of de Helpdesk 

Financieel voor u kan betekenen? Praat dan eens met Kay 

Pierik, sectorleider Technologie, Media & Telecom bij 

Mazars.  


