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In de beginjaren werkt Ömer 
alleen. Later komt ook zijn 
vrouw Sara Arkan – marketeer 
van opleiding – in de zaak. Ze 
ruilen het huurkantoor om 
voor een eigen casco pand dat 
ze zelf inrichten. Het onder-
nemerskoppel vormt een per-
fecte tandem. “We zitten hier 
goed. We hebben veel meer 

ruimte om te werken en klan-
ten te ontvangen. En we kun-
nen nu iedereen onze profes-
sionele uitstraling tonen. Klaar 
om nog verder door te groeien.”

Zelfstandigen en kmo’s

Wie DEMARK Accountants 
zoal verder helpt? Het klan-
tenbestand is gevarieerd – van 
bouw- en transportbedrijven 
tot horeca en vrije beroepers 
– en bestaat voornamelijk uit 
kmo’s. “Dat blijft onze hoofd-
doelgroep, al ligt onze focus 
bij nieuwe klanten eerder op 
vennootschappen dan op een-
manszaken. Op die manier 
kunnen we onze expertise – 
klanten begeleiden en hun cij-
fers optimaliseren – het best 
benutten. Elke klant krijgt in 
feite een aanbod op maat. We 
verzorgen de volledige boek-
houding. Grotere bedrijven 
staan we bij met advies en 
helpen we met de afsluitin-
gen. Ook wat fiscale optima-
lisatie, juridisch en financieel 
advies, e.d. betreft, kunnen 
ze bij ons terecht. Als we zelf 
geen antwoord hebben op 
een vraag, rekenen we op 
enkele partners die over de 
juiste expertise beschikken.”

Voordeel van 
digitalisering

Ook qua regio zijn er geen 
grenzen aan de dienst-
verlening van DEMARK 
Accountants. Van Limburg tot 
de andere kant van het land, 
het kan allemaal. “Natuurlijk 
bevindt het merendeel van 
onze klanten zich in de buurt: 
Heusden-Zolder, Beringen, 
Hasselt en Genk. Maar 
evengoed hebben we klan-
ten in Antwerpen, Vlaams-
Brabant en Oost-Vlaanderen. 

Dankzij de digitalisering is 
dat geen enkel probleem.”

Wederzijds vertrouwen

De persoonlijke aanpak, de 
band met de klant, dat is wat 
DEMARK Accountants onder-
scheidt. “Er moet vertrouwen 
zijn, langs beide kanten. Als 
dat niet goed zit, geraken we 
nergens. We zijn tenslotte met 
belangrijke zaken in het leven 
van een ondernemer bezig. 
Vanzelfsprekend staan we erop 
een topservice te leveren.” Om 
die service optimaal te hou-
den, zoekt het kantoor trou-
wens een senior accountant 
met commerciële flair en een 
flinke portie gedrevenheid om 
het warme team te vervoegen. 
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DEMARK Accountants

Koerselsebaan 13 
3550 Heusden-Zolder

T. 011 41 71 60

info@demarkaccountants.be 
www.demarkaccountants.be

DEMARK ACCOUNTANTS 
OPTIMALISEERT KANTOOR 

EN UITSTRALING

Zowat zes jaar geleden startte Ömer Demir 
een eenmanszaak als accountant: DMR 

Consultancy. Inmiddels is het Heusdense bedrijf 
een besloten vennootschap én kreeg het de 

nieuwe naam DEMARK Accountants. Het team 
groeit sterk. Afgelopen zomer verhuisden de 

accountants naar een gloednieuw, centraal 
gelegen kantoor in Heusden-Zolder. Het 

kan snel gaan als de zaken goed lopen …

Ömer Demir 
& Sara Arkan
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