
Bemmel, 22-12-2021 

 

Bijna 30 jaar geleden ben ik gestart met Administratiebureau Sommers en toen ik de 60 jaar passeerde, vond ik dat 

het tijd werd om na te denken over de toekomst van het kantoor. 

Een paar jaar geleden ben ik in contact gekomen met Joost Knipping en Geert Ottens.  Joost en Geert zijn al jaren 

werkzaam bij een accountantskantoor en actief als controller en hebben veel ervaring in financiële en fiscale zaken die 

spelen in het kleinbedrijf. Ze willen al langere tijd de stap naar een eigen kantoor maken. De voorbereidingen om 

daarvoor CRUXX Advies & Administratie B.V. op te richten waren al in gang gezet. 

Na een flink aantal gesprekken hebben we besloten om een samenwerking tussen beide kantoren te starten, met als 

doelstelling de uiteindelijke overdracht van alle werkzaamheden van Sommers naar CRUXX.  

Van belang voor alle partijen is dat de huidige werkwijze voor u als cliënt herkenbaar blijft, dat de overdracht soepel 

verloopt en dat de kwaliteit op hetzelfde peil blijft of wordt verbeterd.  

Afgelopen anderhalf jaar hebben Joost en Geert geholpen met de dagelijkse werkzaamheden van Administratiebureau 

Sommers zodat ze bekend worden met de materie. Dit gaat ze, zoals verwacht  al prima af. 

Volgend jaar zal CRUXX een eigen kantoor openen op de Houtakker in Bemmel, prima bereikbaar op het nieuwste 

bedrijventerrein in Bemmel; slechts een paar honderd meter verwijderd van het kantoor op Het Hoog 11. De 

werkzaamheden zullen geleidelijk overgebracht worden naar het kantoor van CRUXX 

De komende jaren zal de samenwerking intensiever worden waarbij de overdracht van werk, kennis van de cliënten-

portefeuilles en ervaring richting Joost en Geert geleidelijk en volledig zal plaatsvinden waardoor de dienstverlening 

aan u zal blijven voortbestaan, met dezelfde kwaliteit die u al jaren gewend bent. Wij hebben alle vertrouwen in een 

soepele overdracht. 

We zullen u regelmatig op de hoogte houden van de toekomstige ontwikkelingen. Aarzel niet om contact met ons op 

te nemen als er vragen zijn of als er behoefte is aan meer uitleg. 

 

 

Met vriendelijke groet,  

    

 

Bart Sommers  Joost Knipping  Geert Ottens 
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