
creëert ademruimte
en tijd voor de kernzaken

freelance administratieve ondersteuning

Anders Office geeft u zuurstof 

Knijpt een administratieberg uw luchtwe-

gen toe? Bezorgt uw personeelsbeheer 

u een verstikt gevoel? Hapt u naar adem 

tussen al uw werk? Anders Office reani-

meert uw bedrijf: An Van de Moortel houdt 

uw administratie kerngezond. Zo krijgt u 

ademruimte voor wat er écht toe doet. 

Betrouw- en betaalbare back-up 

Het grootste voordeel van freelance admi-

nistratieve ondersteuning? U betaalt alleen 

wanneer u die echt nodig hebt – in tegen-

stelling tot een vaste kracht. Zo hebt u altijd 

een back-up tijdens piekperiodes. 

U stelt zélf het takenpakket samen, binnen 

uw budget. Wordt uw vaste medewerker 

ziek of piekt de workload? An helpt u uit de 

nood. 

Maak snel een afspraak:

0032 (0) 496 28 18 27

info@andersoffice.be 

Het adres? 

Anders Office
Stationsstraat 26, 9810 Eke 

webstek: www.andersoffice.be

www.andersoffice.be 



Uw administratieve freelancer 
ruimt de baan voor uw kerntaken 

Administratie is een euvel waar u niet 

omheen kunt. Elke bedrijfsbeslissing moet 

worden gedocumenteerd, digitaal of op pa-

pier. Een tijdrovende taak! Win die tijd terug 

en laat uw administratie over aan uw des-

kundige freelancer. Zo concentreert u zich 

met een gerust gemoed op uw kerntaken. 

Anders Office biedt u alle professio-
nele secretariaatsdiensten: 

 > mailings verzenden

 > telefoneren

 > verslagen uitwerken

 > data ingeven – ook in uw cms

 > transcripties verzorgen

 > voorraad beheren

 > personeelsadministratie
  bijhouden.

Financiële administratie: flexibel, 
stipt én nauwkeurig 

Wanneer het op uw financiën aankomt, let 

u maar beter op de kleine lettertjes. Vindt 

u vaak niet de tijd en het geduld om uw 

financiën nauwgezet te beheren? Of hebt 

u moeite om klanten tot betaling aan te 

manen?

Anders Office neemt u die taken uit handen, 

en:

 > handelt uw openstaande facturen 

stipt af

 > neemt schriftelijk of telefonisch contact 

op met klanten die te laat of niet beta-

len

 > stuurt herinneringen of aanmaningen 

wanneer nodig

Een zegen voor uw bedrijf, want door kort 

op de bal te spelen, blijft het financieel 

gezond. En u geeft uw klanten een duidelijk 

en beleefd signaal dat stipte betaling be-

langrijk is voor u. 

Zo zet u uw administratieve
freelancer in 

Uw bedrijf heeft zijn eigen persoonlijkheid 

en behoeftes. Anders Office past zich vlot 

aan úw situatie aan. Concreet volgt An deze 

stappen:

 > invulling takenpakket: u bespreekt 

met An wat er hoe en wanneer moet 

gebeuren

 > opmaak contract op basis van uur-

tarief: An giet de afspraken in een 

duidelijk contract voor u.

 > start: zodra het contract getekend is, 

schiet An uit de startblokken voor u. 

U zet Anders Office dus in wanneer en waar 

ú het nodig vindt. An werkt al uw taken 

even efficiënt af, bij u op kantoor of op 

afstand.

 


