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Ben je ondernemer in de agrarische sector of het MKB 
en op zoek naar goede adviseurs die betrokken zijn 
bij uw onderneming? Trippel aaa en Triacc adviseurs 
en administrateurs zijn je partners!  

Door Miranda Wolters 
Of je nu ondernemer in de agrarische sector bent of juist in het MKB maakt eigenlijk 
niet zo heel veel uit want in beide gevallen is je onderneming een commercieel bedrijf 
met als doel om winst te behalen. Jij bent daarbij de specialist in je vakgebied en weet 
je klanten alles te vertellen over dat wat jij te bieden hebt. Datzelfde geldt voor de 
adviseurs en administrateurs van Trippel aaa en Triacc, zij zijn specialist op het gebied 
van financieel advies en fiscale regelgeving en dat maakt hen tot jouw ideale partner. 

Trippel aaa en Triacc vieren dit jaar hun 
17-jarig bestaan en in de afgelopen jaren 
hebben ze bewezen een betrouwbaar 
advies- en administratiekantoor in Noord-
Nederland te zijn. Trippel aaa focust zich 
vooral op klanten uit de agrarische sector 
en Triacc is gespecialiseerd in het onder-
nemen in het Midden- en Kleinbedrijf. 
“In totaal werken er ongeveer 45 mede-
werkers op de vestigingen in Hoogezand, 
Stadskanaal, Emmen en Meppel”, vertelt 
Erik Stuut, ondernemersadviseur bij Triacc. 
“We richten ons voornamelijk op advies 

en administratie”, vult Trippel aaa collega 
Lidian Bruining van den Berg hem aan. “En 
ondanks het feit dat zowel de agrarische 
sector als het MKB commerciële sectoren 
zijn is er op het gebied van advisering wel 
duidelijk verschil.” Lidian legt uit dat een 
akkerbouwer eerst moet  zaaien voordat er 
geoogst kan worden. “Het is daarbij onze 
taak om wel de geldstroom in beeld de 
brengen voor onze klanten.” Er is daarnaast 
volgens Lidian ook best een groot verschil 
op het gebied van fiscale advisering, bij 
bedrijven in de agrarische sector is er vaak 

sprake van veel vermogen en worden dit 
soort bedrijven in veel gevallen overge-
nomen door kinderen en daarbij is het be-
langrijk dat dit, op fiscaal gebied, in goede 
banen geleid wordt. Ook deze expertise is 
met 6 fiscalisten binnen Trippel aaa ruim-
schoots aanwezig.

“Regelgeving verandert regelmatig”, vult 
Erik haar aan. “De komende tijd zal er voor 
ondernemers ook vast het een en ander 
veranderen, er is door onze overheid name-
lijk enorm veel geld uitgegeven aan steun 
tijdens corona en die miljarden moeten 
weer ergens terugverdiend worden. " Erik 
geeft aan dat het bijvoorbeeld heel goed 
kan zijn dat een bedrijfsvorm zoals een 
eenmanszaak of VOF zomaar weer aantrek-
kelijker kan worden dan de keuze voor een 
BV. Allemaal zaken waar de adviseurs van 
Trippel aaa en Triacc bovenop zitten zodat 
ze jou als ondernemer op ieder gewenst 

moment de juiste en actuele informatie 
kunnen geven. 

Landbouwbeurs 
Wil je kennis maken met het team van Trip-
pel aaa of Triacc? Kom dan naar de land-
bouwbeurs in Vlagtwedde want ze zijn er 
als regionaal advies- en administratiekan-
toor natuurlijk aanwezig. Erik: “We hebben 
onze relaties inmiddels uitgenodigd om 
naar de beurs te komen en ook hebben we 
Caroline van der Plas gevraagd of ze wilde 
komen om belangstellenden iets te vertel-
len over de actualiteiten van dit moment. 
Heeft men vragen dan kunnen ook die aan 
haar gesteld worden, het beloofd dus een 
interactief moment te worden.” 

Wil je meer weten over Trippel aaa 
en Triacc? Kijk dan op www.trippelaaa.nl 
of op www.triacc.nl


