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Geachte ondernemer,
Door het Corona Virus en alle daaraan gekoppelde maatregelen die zijn genomen door
de overheid, is het op dit moment een zware tijd voor iedere ondernemer.
Zware maatregelingen worden genomen door de overheid, wat overal in Europa o.a. ten
koste gaat van alle ondernemers, die zich moeten schikken om deze verschrikkelijke virus
te bestrijden.
Natuurlijk wordt een ieder hiermee belast, zoals ook iedere burger die besmet kan worden
met deze nare en besmettelijke virus.
Business Solution Systems (B.S.S.) wil hierbij de helpende hand bieden aan iedereen
die hulp nodig heeft met advies en ondersteuning, hoe men om het hoofd boven water
kan houden.
Maar een het hoofd boven water houden is niet voldoende !!
Voor grote bedrijven worden personeelszaken veelal geregeld middels aanvragen van
deeltijdverkortingen via de WW instanties.
Kleinere ondernemers zoals bijvoorbeeld; ZZP`ers, Horeca en detailhandel, ondervinden
hierin grote problemen.
Vele vragen worden gesteld zoals; “Ik moet sluiten, wat nu, en wat straks“?
Velen zitten nu met de handen in het haar en weten even niet wat te doen.
Niet nu en zeer zeker niet als alles enigszins weer normaal wordt.
Business Solution Systems weet dat er vele mogelijkheden zijn om de onderneming
gezond te houden, ook in tijde van deze.
Wij ondersteunen daarom iedere onderneming, ongeacht branche, rechtsvorm en aantal
werknemers met onze kennis en expertise.
De ondersteuning van B.S.S. eindigt pas, op het moment dat de klant tevreden is met
het resultaat op basis van “No Cure - No Pay” (U betaald alleen bij aantoonbaar behaald
succes).
Business Solution Systems maakt geen onderscheid tussen ondernemers en haar diensten.
Iedere ondernemer verleent een dienst, verkoopt een product of fabriceert een product, met
uiteindelijk een algemeen doel;
Iedere ondernemer wil hiermede een goede boterham verdienen met het product waar zij
met hart en ziel achter staan en veel tijd investeren om dit te verwezenlijken.
Dit gaat meestal met veel passie en liefde voor het product en het vak, gezamenlijk met al
haar personeelsleden die daarin deelnemen en zich 100% inzetten.
Dit geldt natuurlijk ook voor de dienstverleningssector.
Maar een aspect hebben alle ondernemers gemeenschappelijk als het gaat om dergelijke
problemen op te lossen zoals deze onverwachte maatregel van de overheid.
Veel ondernemers blijven in een bepaalde vicieuze cirkel zitten omdat men probeert er
zelf uit te komen, en dat is uiteraard begrijpelijk.
Onze motto is daarom ook altijd; “probeer zoveel mogelijk zelf zaken op orde te stellen”.
Maar om zaken om te zetten in de door u gewenste resultaten, daar zit toch wel een groot
verschil in om deze te verwezenlijken, hetzij op dit moment als voor de toekomst.
KimJohn Angenent heeft de kennis en specialisme om problematiek (ongeacht welke) om te
zetten in positieve resultaten met uitsluitend logisch denken en handelen.
Hierin wordt de kortste weg van het probleem gezocht en ook de kortste weg naar de
oplossing met als doel het gewenste resultaat te bereiken, waarbij met alle aspecten
rekening gehouden worden inzake financiële middelen van de onderneming, waarbij de
opgebouwde reserves nagenoeg op zijn.
Belangrijk: Wij helpen uiteraard ook al uw personeelsleden die in de problemen zitten !!!
Business Solution Systems en KimJohn Angenent durven daarom ook met een iedere
ondernemer een vrijblijvende overeenkomst aan te gaan op basis van;
U betaald alleen de overeengekomen factuur, bij aantoonbaar behaald succes
van B.S.S. zoals u als ondernemer dit gewenst heeft !
En u betaald dan pas, als u weer inkomsten heeft nadien de overheid
heeft beslist dat uw branche / onderneming weer open mag.
Belangrijk; wij hanteren een geheimhoudingsovereenkomst (zie website)
Kijk voor uitgebreide informatie op onze website.

