
Start uw eigen 
administratie

Boekhouden hoeft niet moeilijk te zijn!
Elke onderneming is verplicht een deugdelijke (financiële) 

administratie bij te houden. Met CASH kunt u zelf eenvoudig 

uw administratie voeren, online en voor 95% geautomatiseerd! 

Dat bespaart u niet alleen een hoop tijd en geld, maar geeft 

u ook altijd en overal een actueel overzicht van de stand van 

zaken. En dat is wel zo makkelijk.

Speciaal voor starters bieden wij compacte modules aan. 

Deze modules bevatten alle meestgebruikte functies tegen een 

gereduceerd tarief!

Via onze website kunt u een gratis proefaccount aanvragen of een 

online demonstratie; waarbij we online met u door het pakket en de 

mogelijkheden lopen, op een door u gekozen tijdstip.

Vraag nu uw GRATIS proefaccount aan op onze website: www.cash.nl

Bekijk de voordelen van online boekhouden 
met CASH en gebruik de startersaanbieding

     CASH Compact
  complete boekhouding voor 
de kleinzakelijke ondernemer

 Compleet en all-in!
     Onbeperkt aantal  administraties
            en inlogcodes, gratis meewerk-
                  functie voor de boekhouder
                        + gratis bankenkoppeling.
                            Géén onvoorziene
                                      kosten achteraf!

 CASH Compact Pro
  compact boekhouden, factureren 
   en debiteurenbeheer in één pakket

CASH 
voor starters:

€ 29,- p/m

€ 49,- p/m
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GRATIS training voor starters
GRATIS proefaccount!&



 
In de meeste gevallen heeft u als starter niet veel nodig om een boekhouding op te 

starten. Onze compacte modules zijn verrassend compleet en speciaal ontwikkeld 

voor de kleinzakelijke ondernemer. Ze geven u snel een totaaloverzicht van 

alle belangrijke cijfers, zodat u uw organisatie goed kunt sturen en grip 

op uw zaak blijft houden. U kunt er eenvoudig zelf mee aan de slag.

Met CASH hoeft u nauwelijks nog zelf te boeken. Zo worden alle bankmutaties automatisch 

verwerkt in uw boekhouding en de btw-aangifte direct vanuit CASH verzonden naar de 

Belastingdienst. Zelfs uw PDF- en/of UBL-facturen worden volledig automatisch ingeboekt en 

uw debiteurenbeheer automatisch bijgehouden. Dit is ruim 95% van uw administratietaken wat 

CASH overneemt! Met CASH is uw boekhouding dus altijd up-to-date met een volledig digitaal 

dossier en realtime overzicht van uw belangrijkste cijfers.

Alles automatisch met CASH:  
Webservices & Connect!

CASHWeb
Online boekhouden 
brengt veel voordelen 
met zich mee, zoals:

  Lage kosten per maand
  Boekhouden waar u ook bent!
  Eenvoudig samenwerken met uw 
  boekhouder, collega’s en derden.
  Altijd een actueel overzicht
  Volledige automatische verwerking 
  van uw bij- en afschrijvingen met 
  de bankenkoppeling!

CASH groeit met u mee
Hoe klein of groot u ook bent of 
wordt, CASH biedt voor elk soort 
onderneming een oplossing. 
Meer informatie of eenvoudig 
bestellen via www.cash.nl 
of neem contact met 
ons op!

Cash Software bv
Zeestraat 76 (T) 070 - 3 560 570 verkoop@cash.nl
2518 AD  Den Haag (F) 070 - 3 560 571 www.cash.nl

CASH. U telt!Van boekhouden tot ERP, zowel offline als online!

 Compleet en all-in!
     Onbeperkt aantal  administraties
            en inlogcodes, gratis meewerk-
                  functie voor de boekhouder
                        + gratis bankenkoppeling.
                            Géén onvoorziene
                                      kosten achteraf!

 
GRATIS CASH cursus voor starters!
Om u als starter goed op weg te 

helpen met het starten van uw 

eigen administratie, ontvangt u van 

ons een GRATIS CASH cursus!

U leert dan goed en makkelijk te 

werken met uw gekozen CASH 

module. 

Deze aanbieding is geldig bij 

aanschaf van een of meerdere 

CASH module(s), zowel bij de 

offline als de online versie.

GRATIS

Goede start met CASH


