
Wij zijn 
Praud



Dat doen we met een kleurrijk palet 
van financiële en HR-diensten. Zo kun je 
bij ons terecht voor de inrichting van 
je boekhouding, voor accountancy, 
je salarisadministratie en complexe 
fiscale vraagstukken. Maar ook voor 
gedegen bedrijfsadvies en zelfs juridisch 
advies. Bijvoorbeeld op arbeidsrechtelijk 
terrein. 

Klankbord
Met ervaren specialisten in verschillende 
disciplines is Praud jouw ideale klankbord. 
Vanuit jouw ondernemersvisie geven wij 
graag feedback op jouw ideeën, plannen 
en dromen. We onderbouwen ze cijfer-
matig voor je. We stellen kritische vragen. 
Spelen soms advocaat van de duivel. Met 
maar één doel: jou scherp houden en je als 
ondernemer zo succesvol mogelijk maken. 
We pronken namelijk liever met jouw 
resultaten dan met die van ons.

Voor de toekomst
Praud gelooft niet in dikdoenerij. We 
zijn toegankelijk als mensen en net als jij 
moderne ondernemers. Door nuchter te 
kijken naar wat er speelt in jouw bedrijf 
helpen we jou graag om daar het maximale 
uit te halen. Onder meer door vergaande 
digitalisering. Beschouw ons maar als 
partner die jou op tal van zaken ontzorgt. 
Zo zorgen wij ervoor dat jij optimaal kunt 
ondernemen. Nu en in de toekomst.

Bewezen ervaring
Praud mag dan een relatief jong advies- 
bureau zijn, de oprichters hebben hun  
sporen in de accountancy de afgelopen 
35 jaar meer dan verdiend. Met twee 
vestigingen in Laren en Ruurlo en gedegen 
kennis van zaken ondersteunen wij nu  
uiteenlopende MKB-bedrijven in de regio. 
En daar zijn we in alle bescheidenheid 
trots op. Wij zijn Praud. 

Ondernemen met Praud. Dat 
betekent je ambities waarmaken 
met een flinke steun in de rug. 
Of je nu wilt professionaliseren, 
je zaak wilt laten groeien of een 
koerswijziging wil doorvoeren,  
wij van Praud helpen je graag 
om je zakelijke doelstellingen te 
realiseren. 

Denkkracht 
voor het 
MKB

www.praud.nl



Koolzaad 2, 7261 JG Ruurlo tel: 06 24 69 89 16

Dorpsstraat 5, 7245 AK Laren tel: 0573 - 43 22 30

Aangesloten bij:

Onze dienstverlening in het kort
• Accountancy. 
 Verwerking van de administratie plus een gedegen analyse van de cijfers waarmee jij  

als ondernemer de volgende stap kunt zetten.

• Ondernemersadvies.  
Sparren over het reilen en zeilen van je onderneming. Daarnaast geven we advies over  
rechtsvorm en bedrijfsopzet; BV, VOF of eenmanszaak. We helpen bij verkoop of staking  
van een onderneming. En we ondersteunen bij reorganisaties, fusies en overnames. 

• Belastingadvies. 
Deskundig fiscaal advies voor het MKB. Praud is een erkend RB kantoor en staat garant  
voor up-to-date advisering.

• Personeelsadvies. 
Van het verzorgen van de loonadministratie tot het ondersteunen bij het opstellen van  
arbeidscontracten en juridisch advies.

www.praud.nl


