
Wij maken de weg vrij
voor vermogensambities

Hét accountantskantoor voor family offices
en kapitaalkrachtige families

De accountancy- en administratiespecialist die uitsluitend de belangen van uw cliënten

en kapitaalkrachtige families behartigt. Bovi & Ox vormt de veilige basis om optimaal

van vermogen te genieten. 



Harde werkers met hart voor de zaak

Bovi & Ox, dat zijn oorsprong heeft in KPMG MKB, heeft veel ervaring met vermogende

families, aanverwante stichtingen en entiteiten. Wat uw cliënten bezighoudt, is wat ons drijft.  

Wij zien onszelf niet voor niets als wegbereider voor vermogensambities. De os (bovi is Latijn

voor os), het dier dat vroeger symbool stond als het handelsobject van de rijken, vormt een

belangrijke inspiratiebron bij al onze werkzaamheden. Kracht, geduld, werklust en het

aangeboren vermogen om doelen te bereiken; het zijn stuk voor stuk kenmerken die wij met

onze cliënten delen. De accolades in ons logo staan voor de hoorns en symboliseren de veilige

basis die we zijn. 

“Vermogende cliënten vergen wat ons
betreft een bijzondere aanpak.” 

Bovi & Ox is een veilige basis. Een partner die weet wat u of uw clienten

drijft en u de kennis en inspiratie biedt die u nodig heeft



Optimaal genieten 
van vermogen

Cliënten optimaal van dienst zijn met financiële dienstverlening

in de breedste zin van het woord, zo kunt u onze werkwijze

omschrijven.  

Dit is echter geen vanzelfsprekendheid. De complexiteit van de

financiële wereld maakt het voor vermogenden steeds

uitdagender om grip te houden op de financiële situatie en de

financiën op orde te houden. Vermogen is in veel gevallen

immers ondergebracht in meerdere bedrijven en vastgoed, zowel

zakelijk als privé. Het ontvangen van de juiste financiële

informatie is dan van groot belang. 

“Bovi & Ox voorziet in adequate
financiële informatie om ambitieuze
groeidoelen toegankelijk te maken.” 

Een goede financiële basis biedt veel vrijheden 

Met onze specialistische, boekhoudkundige expertise maken we

ambitieuze groeidoelen toegankelijk. Onze specialiteit: zowel de

zakelijke kant als de privésfeer van cliënten bedienen. Door te

focussen op alle zaken achter de voordeur zorgen we ervoor dat

vermogenden zich op datgene kunnen richten wat hen werkelijk

aan het hart gaat. Zodat zij, kortom, optimaal kunnen genieten

van hun vermogen. 

Bovi & Ox zorgt ervoor dat vermogen deuren
opent voor uw cliënten



De Bovi & Ox belofte

Onze financiële werkzaamheden richt zich hoofdzakelijk op

boekhoudkundige en administratieve vraagstukken. Overige zaken

worden belegd bij een partner van uw keuze.

Onafhankelijkheid

Ons lidmaatschap aan de Koninklijke Nederlandse

Beroepsorganisatie van Accountants en ISO 9001-certificering

 (kwaliteit) geven blijk van onze kwalitatieve manier van werken.

Professionaliteit

Onze diensten zijn gericht op het versnellen en vereenvoudigen van

financiële processen, wat ten goede komt aan de continuïteit van de

bedrijven die u vertegenwoordigt. 

Continuïteit

Een zorgvuldige omgang met persoonlijke data staat centraal bij onze

werkwijze. We werken volgens absolute geheimhouding. Deze waarborg

vindt u in onze ISO 27001-certificering (informatiebeveiliging). 

Integriteit

Weten wat uw cliënten drijft is wat ons beweegt. Onze experts

ondersteunen op vakkundige wijze bij uiteenlopende zakelijke en

private financiële aangelegenheden.

Servicegerichtheid

We houden ons bezig met de professionele kant van het persoonlijke

leven. De werk- en leefomstandigheden van uw cliënten nemen we

hierbij als uitgangspunt. 

Persoonlijke benadering



Het verzorgen van het gehele betalingsproces,

waarbij de eindautorisatie bij u of uw cliënten

ligt;  

Het vereenvoudigen en beveiligen van

financiële processen door middel van slimme

IT-toepassingen; 

Het coördineren van de financiële

administratie. 

In Bovi & Ox vindt u een partner voor: 

Geen gewoon accountantskantoor

Bovi & Ox is niet zomaar een accountantskantoor. We zijn sterk in functionele werkzaamheden

(administratie en accountancy), waarin de menselijke component door jarenlange ervaring met

family office cliënten het verschil maakt. Doordat we op en top geautomatiseerd zijn, kunnen

we zeer snel voor u schakelen.  

“Alles wat een ander accountantskantoor ook kan, maar
dan veiliger, sneller, op maat gemaakt en accurater.” 

Wanneer uw klant een vermogensgerelateerd vraagstuk heeft dat buiten onze focus valt,

blijven onze werkzaamheden beperkt tot een verwijzende rol. Ter ondersteuning van onze

financiële werkzaamheden onderhouden we al vele jaren nauwe betrekkingen met partners uit

verschillende disciplines. We stellen graag ons professionele netwerk ter beschikking om

overige vermogenszaken van uw cliënten te stroomlijnen. Ons netwerk bestaat onder meer uit

fiscaal adviseurs, financieel planners, banken, juridisch adviseurs, vermogensbeheerders,

advocaten, notarissen en estate planners. 

Bovi & Ox werkt onafhankelijk



 “We zijn een loyale partner voor cliënten
met expertise in zakelijk en privaat
vermogen en alles wat daaronder valt.” 

Veilig werken

Bij Bovi & Ox werken we volgens absolute geheimhouding. Onze ISO 9001- en 27001-

certificaten vormen de kwaliteitswaarborg dat de bedrijfsvoering van Bovi & Ox goed en

veilig is ingericht.  

Cliënten mogen rekenen op eenduidige diensten en een zorgvuldige informatieoverdracht. Zo

werken we bij het inrichten van betalingsprocessen volgens het vier-ogen-principe om niets

aan het toeval over te laten.  

Certificaten en
lidmaatschappen

We voorzien cliënten van een eigen Basecone-account voor het verwerken van facturen

en declaraties alsook op maat gemaakte administratie- en SharePoint-omgevingen; 

Met tweetrapsverificatie, het instellen van beheerrechten en versleutelde verbindingen

wordt oneigenlijk gebruik voorkomen. 

Ook implementeren onze IT-experts diverse veilige IT-omgevingen voor onze cliënten: 



Wat mogen wij voor
ú betekenen?
Gelooft u ook in de kracht van samenwerken? En bent u benieuwd wat Bovi & Ox

voor u en uw cliënten kan betekenen? We maken graag kennis met u om uw

wensen en doelen te bespreken.

Meer weten? Plan een vrijblijvend oriëntatiegesprek met onze specialisten via

+31 (0)88-2014802 of info@bovi-ox.nl. 

Neem contact op

mailto:info@bovi-ox.nl
https://bovi-ox.nl/contact/
https://bovi-ox.nl/contact/

