
REALISING CROSS-BORDER AMBITIONS

Brand 
story



LIMES international
Over ons

Wij ondersteunen bedrijven en mensen die de landsgrenzen overgaan.

De globalisering zorgt ervoor dat handelsgrenzen vervagen. En dat biedt ongekende mogelijkheden aan 

getalenteerde, ambitieuze mensen en organisaties. Maar werken in andere landen en culturen brengt 

naast uitdagingen en kansen ook complexe wet- en regelgeving met zich mee. Voor mensen en bedrijven 

die succesvol over landsgrenzen opereren, is gespecialiseerde integrale fiscaal-juridische ondersteuning 

dan ook cruciaal. En die ondersteuning bieden wij.

Als internationale speler is LIMES international 

aangesloten bij Geneva Group International 

(GGI) en EuRA. Het lidmaatschap van deze 

toonaangevende organisaties verschaft ons 

en daarmee ook onze klanten toegang tot 

waardevolle lokale kennis  en expertise in 

meer dan 120 landen. Ook daarbuiten 

beschikken wij over een uitgebreid netwerk 

van internationale dienstverleners op alle 

denkbare gebieden. Onze adviseurs werken 

dagelijks intensief samen met hun buitenlandse 

collega’s aan internationale vraagstukken voor

 cliënten. Hun kennis en expertise stelt ons in 

staat om u in elk land optimaal bij te staan met 

de lokale kennis, contacten en ondersteuning.

Note:

Ons hoofdkantoor staat in Valkenburg, bij Leiden.

Op deze plek bevond zich 2000 jaar geleden de 

noordgrens van het Romeinse Rijk. Deze noordgrens 

heette toen ‘limes’, in het Latijns betekent dit ‘grens’.

Daarnaast zijn we ook in Amsterdam en België gevestigd.



WIJ ZIJN LIMES INTERNATIONAL.
Realiseren grensoverschrijdende ambities sinds 1990.

Wij zien de wereld als één grote internationale markt 

waar talenten ontwikkeld kunnen worden en ambities gerealiseerd.

Bedrijven en mensen die de landsgrenzen overgaan 

professioneel ondersteunen met onze expertise is wat ons drijft.

BIJ LIMES DENKEN WE NIET IN BEPERKINGEN, 
GRENZEN EN BOXEN.
Wij denken in kansen. Verkennen nieuwe mogelijkheden.

Binnen de wettelijke kaders en regelgeving.

We adviseren en implementeren, ontzorgen en faciliteren.

Hebben alle diensten onder één dak.

Zijn de one-stop-shop voor onze cliënten die internationaal actief zijn.

WE WERKEN VOLGENS DE TEAM LIMES METHODE.
We formeren teams voor onze klanten inzake business taxes, social security, 

immigration, legal en global mobility tax. 

Met onze drietraps werkwijze van analyse, strategie en compliance creëren 

we verschillende inzichten en perspectieven om tot de beste geïntegreerde 

oplossingen en adviezen te komen.

Dat is wat ons onderscheidt en klanten voor ons doet kiezen.



WE DOEN DAT OP ONZE KENMERKENDE 
PRAGMATISCHE MANIER.
Nuchter en no nonsens. Betrouwbaar en betrokken.

Altijd meedenkend, altijd oplossingsgericht.

We brengen complexiteit terug tot eenvoud.

Stellen kritische vragen en zoeken samen naar de beste antwoorden.

Servicegericht en resultaatgericht.

Dat zijn de pijlers waarop onze organisatie is gefundeerd.

WE ZIJN THOUGHT LEADERS. 
DESKUNDIGE DENKERS EN DOENERS.
Hebben specialistische kennis en ervaring

op het gebied van social security, business- & expat tax.

Onze kennis en ervaring delen we via de LIMES Academy

met seminars, workshops en presentaties.

We leren van de ervaring van onze cliënten en collega’s in het buitenland.

Zo blijven we ons ontwikkelen en vernieuwen.



www.limes-int.com


