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Noordman verkoopt wijnen van over de 
hele wereld. Directeur Frans Kleijs: ‘De helft 
komt uit Zuid-Amerika, zoals de heerlijke 
Argentijnse Doña Paula. Daarnaast leveren 
we veel wijnen uit Frankrijk en Spanje. We 
moeten goed bijhouden hoeveel we verkopen, 
want over elke fl es betalen we accijns. 
Daarom gingen we in 1997 op zoek naar een 
goede voorraad- en verkoopadministratie. 
Er bleken destijds twee bedrijven te zijn die 

een programma voor accijnzenadministratie 
verkochten. De keuze viel uiteindelijk op 
Exact-partner KICK-ICT, omdat hun systeem 
het meest gebruiksvriendelijk oogde.’

Eenvoudig te begrijpen
De implementatie van Exact verliep redelijk 
soepel. ‘Na een korte uitleg van Exact-partner
KICK-ICT kon ik er direct mee aan de slag,’ 
vertelt Kleijs. ‘Ik heb enige boekhoudkundige 

Noordman Wijnimport werd in 1934 in Frankrijk opgericht, maar huist 
inmiddels al jaren in Leiden. Het doel is al die tijd hetzelfde gebleven: 
kwaliteitswijnen importeren en met vakkundige voorlichting Nederland 
enthousiast maken voor wijn. Met misschien wel evenveel enthousiasme 
gebruikt het bedrijf Exact Globe voor zijn financiële administratie. 

‘Al 13 jaar probleemloos administreren 
met Exact’

Oude situatie
Als importeur en 
groothandel haalt Noordman 
Wijnimport zijn wijnen 
van over de hele wereld. 
Soms moest het Leidse 
bedrijf zijn klanten ‘nee’ 
verkopen, wanneer de 
invoer uit een bepaald land 
of regio tijdelijk stokte. 
Een goed beeld van de 
voorraadtekorten ontbrak. 
Ook de administratie van de 
accijnzen was een lastig en 
tijdrovend karwei.

Oplossing
Met Exact Globe heeft en 
houdt Noordman een goed 
inzicht in de voorraad 
wijnen en in de actuele 
fi nanciële situatie van 
het bedrijf. Het voeren 
van de boekhouding en 
accijnzenadministratie kost 
niet veel tijd, dankzij het 
gebruiksgemak van Exact 
Globe.

Voordelen
 - Ook zonder 
boekhoudkundige ervaring 
eenvoudig te gebruiken
 - Continu inzicht in 
fi nanciële situatie
 - Snel en eenvoudig 
administreren
 - Rapportages geven nuttige 
voorraadinformatie



ervaring, maar ook als je dat niet hebt, is Exact 
eenvoudig te doorgronden. Het zit allemaal 
erg logisch in elkaar. Twee keer in de week 
exporteer ik de gegevens vanuit mijn verkoop-  
en accijnsadministratie naar Exact. Hierbij is 
nog nooit iets fout gegaan, terwijl ik al ruim 
dertien jaar met het programma werk. Dat zegt 
wel wat over de kwaliteit. Ook de saldilijsten 
– die ik dagelijks bekijk – zijn vlot vindbaar. Al 
met al ben ik erg tevreden over Exact Globe.’

Continu inzicht in financiële situatie
Dankzij Exact is Kleijs het hele jaar op de 
hoogte van de fi nanciële situatie bij Noordman, 
vertelt hij. ‘Met één druk op de knop staan al onze gegevens op een rij. Twintig jaar geleden 

leverde je alles in bij een accountant en hoorde 
je vier maanden later hoe je ervoor stond. Nu is 
dat gelukkig heel anders. Het continue inzicht 
in onze fi nanciële status maakt ons sterker. Zo 
kreeg ik onlangs door een zware aardbeving in 
Chili acht weken lang geen wijnen uit dat land 
binnen, dus moesten we vaak “nee” verkopen 
aan onze klanten. Dankzij de rapportages in 
Exact kunnen we zien wat het gevolg is van een 
dergelijk voorraadtekort. Voorraad kost geld, 
maar dankzij Exact is onze voorraad nu precies 
groot genoeg om “nee” te voorkomen.’

Tijd besparen dankzij Exact
Heeft Kleijs nog plannen om de Exact-software 
verder uit te breiden? ‘Ik denk dat we Exact

Noordman Wijnimport uit Leiden importeert 
en verkoopt kwaliteitswijnen uit landen over 
de hele wereld. Ook organiseert het bedrijf 
regelmatig wijnproeverijen, waarmee het 
Nederland enthousiast wil maken voor wijn. 
Noordman Wijnimport gebruikt Exact Globe 
om in een handomdraai de actuele resultaten 
van het bedrijf te overzien. 

www.noordmanwijn.nl
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nog veel beter zouden kunnen benutten, 
het systeem is zo veelzijdig. Door drukte 
op kantoor kom ik er niet aan toe om de 
mogelijkheden uit te zoeken, wellicht komt 
dit nog in de toekomst. Mijn hoofdtaak blijft 

het inkopen van wijn en het administreren 
van de verkoop. Daar gaat genoeg tijd in zitten, 
maar dankzij Exact net een beetje minder dan 
voorheen.’

Naam organisatie : Noordman Wijnimport

Branche : Detail- en groothandel

Organisatievorm : BV

Website : www.noordmanwijn.nl

Vestigingen : 1

Aantal medewerkers : 5

Aantal Exact-gebruikers : 2

Actieve Exact-productlijnen : Exact Globe 

Focusgebieden : Financieel

Implementatiepartner : 

Implementatietijd : 1 week 

Totale investering : € 13.700

Tijdsbesparing per 

gebruiker per dag : 1,3 uur 

Jaarlijkse kostenbesparing : € 12.000

Jaarlijkse tijdsbesparing : 75 dagen

Terugverdientijd investering : 14 maanden 
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