
Slimmer aan jouw
administratie werken  



Boekhouden besteed je uit aan een boekhouder
Wat doe jij zelf aan je administratie?
Tijd & Geld besparen op het doen van je
administratie
11 voordelen van online boekhouden 
Wat weet jij zelf van jouw cijfers?
Hoe creëer je overzicht en inzicht? 
Hoe werkt het programma?
Hoe ik je (op weg) kan helpen
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INHOUD

"Het vooruitzicht dat ik niet meer al die prints moet

gaan bewaren en dan vervolgens iedere maand die

map in moet duiken om samen met de

bankafschriften alles kloppend te maken, joehoe

daar kijk ik naar uit!!"



Boekhouden besteed je uit aan een boekhouder1.

Dat is natuurlijk slim! Want die weet alle regeltjes,
hij of zij heeft er immers voor geleerd. Maar wat is
boekhouden nou eigenlijk?
Boekhouden is het verwerken van ALLE financiële
administratie
Dus ook het maken van facturen, inboeken
(categoriseren) van inkoopfacturen en bonnen en
het koppelen van jouw bankafschriften aan deze 
 opbrengsten en kosten.. Een boekhouder doet dit
in - je raadt het al - een boekoudprogramma... 

  2. Wat doe je ZELF aan jouw administratie?

Zelf maak jij waarschijnlijk je verkoop facturen op
en zelf ontvang jij facturen en bonnen van anderen.
Deze verzamel je in een fysieke of digitale map en
lever je eens in de zoveel tijd af bij de boekhouder,
zodat alles verwerkt kan worden en de boekhouder
jou kan vertellen hoe je het financieel gedaan hebt
de afgelopen periode. 

Oké, hier gaat iets dubbel. Dit is waar 
jij dus TIJD en GELD kan besparen. 



Je kunt er je verkoopfacturen in maken met een
paar klikken
Het systeem weet welk volgnummer de
volgende is
Het systeem maakt geen fouten met rekenen
Per factuur de keuze om je factuur direct vanuit
het programma mailen of op te slaan
Overal toegang tot jouw facturen via de app
Inkoopfacturen makkelijk toegevoegd

  3. Tijd en Geld BESPAREN

Je administratie verwerken in een online
boekhoudprogramma is écht van deze tijd. Er zijn
er meerdere in omloop en de meesten hiervan zijn
heel gebruiksvriendelijk, veilig en ook voor jouw
boekhouder toegankelijk. Doordat jij jouw
verkoopfacturen aanmaakt in dit programma en je
je inkoop er ook meteen inzet, is alles meteen
inzichtelijk voor jouw boekhouder. Jij hoeft het dus
niet apart op te sturen en jouw boekhouder hoeft
het niet te zelf registreren. Win-Win. Zelf ben ik fan
van Moneybird en ik raad het jou ook aan!

  4.  11 VOORDELEN van Moneybird
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 7. Bonnetjes snel 
gescand met de app
  

 8. Automatische koppeling met de bank mogelijk
(tegen geen of lage kosten) en transacties worden
automatisch gekoppeld aan facturen. Geen
handmatige controle op betalingen dus!
 9. Je hoeft niet te stressen aan het einde van het
jaar om al je papieren op te orde te krijgen voor je
boekhouder. Want alles is er al! 
10. Indien van toepassing: BTW aangifte indienen
vanuit Moneybird bij de Belastingdienst.
11. De PRIJS: Voor een onbeperkt pakket betaal je
slechts €30,- en tot 3 facturen p/mnd is het zelfs
gratis. Wat is jouw uurtarief?! Dit uur bespaar je
met gemak!



 
5.  JOUW CIJFERS

Kijk jij er wel eens naar? Ik bedoel, kijk je er écht
naar? Opbrengsten, kosten, verdeling per soort. 
-Welke cliënten leveren veel geld op (zet dat af
tegen de energie die je er van krijgt) 
-Welk soort kosten zijn hoog? 
-Wat zijn de goede maanden en welke de mindere?
-Wat moet je in andere maanden extra werken om
langere perioden vrij te nemen? 

                                          De kosten van Moneybird
     per maand excl btw     
      ná jouw 120 proefdagen 

 Je kunt ook gebruik maken van het gratis pakket. Hiermee kun je maximaal 3
verkoopfacturen en 3 inkomende documenten per maand aanmaken
 

https://www.moneybird.nl/prijzen/


6.  OVERZICHT en INZICHT

Als zorgverlener vind jij dit misschien niet zo
interessant, maar als ondernemer is het wel
belangrijk! Uiteindelijk wil jij geld genoeg
overhouden om goed te eten,
een leuke vakantie te boeken,
een mooi huis te 
bewonen, etc. 
Door dus je verkoop en ook 
inkoop regelmatig te verwerken in jouw
programma creëer je overzicht. Met 1 druk op de
knop zie jij je winst van het afgelopen kwartaal
bijvoorbeeld.

7.  Hoe het PROGRAMMA werkt

Na aanmelden via mijn gratis link twv €120,- ,
maak je een administratie aan voor jouw
onderneming (of meerdere als je meerdere
ondernemingen hebt) en je kunt meteen al starten
met het maken van facturen. Zo krijg je een beetje
een idee. 
Natuurlijk ben je er dan nog niet. Je wilt je eigen
huisstijl (logo) op je facturen gebruiken, je
contacten moeten worden toegevoegd en
instellingen moeten worden aangepast naar jouw
smaak

https://www.moneybird.nl/?referrer=cb5c1980dd


Ik kan je helpen om je administratie goed in te
richten. Zo heb jij een goede basis in het
programma om jouw administratie in te
verwerken.      
Ik kan je een 1-op-1 training geven, we lopen
samen door joúw administratie. Hierna kan jij
zelfstandig je gehele administratie verwerken!
Ik heb een handige korte handleiding geschreven
die de belangrijke stappen beschrijft, deze
ontvang je uiteraard gratis bij 1 van
bovengenoemde. 
Wil liever alles gewoon uit handen geven? Ook
dat kan 

 8.   Ik kan je (op weg) HELPEN

JIJ bent nu natuurlijk enthousiast en je wilt ermee
aan de slag! Moneybird is echt niet moeilijk, maar ik
kan me voorstellen dat jij toch wel hulp kan
gebruiken met het goed opzetten van jouw
administratie. 

Daarvoor heb ik de volgende oplossingen:
1.

2.

3.

4.

        
       



Kies jij voor MEER RUST in je hoofd door gebruik te
maken van Moneybird? En wil je gebruik maken van
één of meerdere van mijn oplossingen? Doe het dan
vóór 1-december en profiteer van €25,- korting!
Maak een afspraak via mijn website! 

Vanaf heden zal ik ook eens per kwartaal een
Webinar organiseren. Ik geef dan uitleg over
Moneybird en laat je zien hoe jij snel en goed je
facturen maakt!
Check hiervoor mijn agenda op de website!

ALLE GENOEMDE TARIEVEN IN DIT E-BOOK ZIJN
EXCLUSIEF BTW 

https://vsilona.nl/meerovermb/
https://vsilona.nl/agenda

