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4Eigen gezicht
De workspace kan geheel naar uw branding aangepast 
worden. Denk aan kleuren, logo’s en lettertypen. Ook de 
rapportages die uit het platform komen zijn geheel in 
uw branding te verkrijgen. Zo wordt de workspace écht 
onderdeel van uw business. 
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Subsidie aanvragen was
nog nooit zó makkelijk!

Ook het gemak van SubsidyCloud ervaren? Bekijk dan 
onze website, stuur ons een berichtje of bel met ons!

Ontdek SubsidyCloud

De 7 voordelen van de SubsidyCloud 
Accountant Workspace

Altijd up-to-date
Met onze accountant workspace heeft u toegang tot 
meer dan 120 verschillende Nederlandse landelijke-, 
regionale- en Europese subsidies. We breiden onze 
database continu uit, waardoor er altijd een actueel 
overzicht van beschikbare subsidies is.

Tot uw dienst!
U heeft toegang tot een uitgebreid netwerk van ± 45 
experts die u en uw klant van A tot Z helpen. Onze 
experts zijn gespecialiseerd in uiteenlopende subsidies. 
Zo kunnen we jouw klant altijd koppelen aan de beste 
expert.

3 Altijd overzicht
Met SubsidyCloud maakt u subsidiekansen realtime 
zichtbaar voor uw klanten. Ook de voortgang en 
mogelijke vervolgstappen zijn altijd beschikbaar. Dat 
scheelt heen en weer mailen en laat u doen waar u 
goed in bent: uw klanten van het beste advies voorzien.

5 Rapportages op maat
Moet er een rapport met subsidiemogelijkheden 
komen? Of een andere rapportage? Geen probleem. U 
draait in een handomdraai maatwerk rapportages uit de 
workspace die u naar uw klanten kunt sturen. 

Als accountant wilt u uw klant zo veel mogelijk van dienst zijn. Ook als het gaat om 
subsidies. Toch zijn subsidies ingewikkeld en tijdrovend. Kan dat niet makkelijker? Jazeker, 
zeggen wij. Met onze Accountant Workspace bent u uw klanten nóg beter van dienst. 
Hieronder hebben we 7 voordelen op een rijtje gezet.

6Extra inkomsten
Met deze extra dienstverlening kunt u een extra 
inkomstenbron genereren. U krijgt namelijk een 
aantrekkelijke partner fee per succesvolle aanvraag. 

7 Succes!
Al meer dan 1.400 organisaties vragen succesvol 
subsidies aan via SubsidyCloud. Met meer dan 10 jaar 
ervaring vragen we ieder jaar gemiddeld ruim 42 miljoen 
euro aan subsidies aan. Dit doen we samen met onze 
experts en partners in onze community.

https://subsidycloud.com/nl/

