Accountant en financieel planner Roelof de Jager:

‘FINANCIËLE PLANNING IS
LOGISCH VOORTVLOEISEL
VAN ACCOUNTANCY’
NAAST ACCOUNTANT IS ROELOF DE JAGER SINDS 2011 OOK GECERTIFICEERD FINANCIEEL
PLANNER. BEVLOGEN VERTELT HIJ OVER DE BEIDE DISCIPLINES DIE HIJ IN ZIJN PRAKTIJK
NAADLOOS OP ELKAAR LAAT AANSLUITEN. “FINANCIËLE PLANNING VLOEIT LOGISCHERWIJS VOORT UIT ACCOUNTANCY. EEN ACCOUNTANT DIE ZIJN KLANTEN OPTIMAAL WIL
BIJSTAAN, DOET ER GOED AAN ZICH OOK IN DIT VAKGEBIED TE BEKWAMEN.”
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