
CASHapp informatie voor uw klant  
U kunt onderstaande informatie selecteren, kopiëren en in uw eigen huisstijl plakken 
(document of e-mail) om aan uw klant te versturen. 
 

Versie 2.0 van de CASHapp is nu beschikbaar in de App Store en Google Play! Download nu de 
nieuwste versie van de app om direct gebruik te maken van alle nieuwe functies. Bekijk in 
deze korte demonstratiefilm welke functies toegevoegd zijn: 

URL video: https://youtu.be/5nMmwtj1Ek8  

Kijk voor meer informatie en eenmalige instellingen die nodig zijn in uw CASHWeb 
administratie op de website: https://www.cash.nl/cashapp 

 
Vernieuwd uiterlijk 
De CASHapp heeft met deze update ook een nieuw uiterlijk gekregen. Niet alleen ziet de app 
er nu mooier uit, hij werkt ook intuïtiever. Benieuwd naar versie 2.0 van de CASHapp? 
Download de app direct: 

Downloadlink iOS: https://itunes.apple.com/nl/app/cashapp/id589782137?mt=8  

Downloadlink Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.cash.cashapp  

 
Foto’s maken van bonnetjes en facturen 
Vanaf nu kunt u met de CASHapp foto’s maken van in- én verkoopfacturen, kas- of pinbonnen 
en zelfs declaraties, waarna deze direct naar de administratie gestuurd worden! 
Voor kas- en pinbonnen en declaraties geeft u zelf aan welke kostensoort het betreft, waarna 
de post direct geboekt wordt. In- en verkoopfacturen worden direct naar uw unieke 
administratiepostbus verzonden ter verdere (automatische) verwerking.  

 
Altijd en overal fiatteren met de CASHapp 
Voortaan kunnen u en uw medewerkers altijd en overal facturen fiatteren via de CASHapp 
wanneer er facturen klaarstaan ter goedkeuring.  

 
Bedrijfsstatus via de app 
Onderweg even uw bedrijfsstatus checken? Dat was al mogelijk met de app. Nu kunt u echter 
ook de bedrijfsstatusrapportages uitdraaien over een zelf gekozen periode! U kunt zo alle 
details inzien over de periode die u zelf heeft geselecteerd.  

 
Meerdere administraties  
Wanneer u de CASHapp opent, hoeft u niet langer eerst een administratie te kiezen. De 
eerste administratie wordt voortaan direct automatisch opgestart. Wisselen van administratie 
doet u eenvoudig door een andere administratie te openen.  
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