
Geachte heer, mevrouw <NAAM>, 

Wij houden u graag op de hoogte van belangrijke ontwikkelingen op ons kantoor, zeker wanneer deze 

ontwikkelingen grote voordelen voor u betreffen. Wij willen u daarom graag meer vertellen over de 

nieuwe manier van werken die wij op korte termijn zullen introduceren om beter tegemoet te komen 

aan de wensen van onze klanten.  

Andere tijd, andere behoeften 

Wij merken een aantal veranderingen op in de wensen van onze klanten, die met onze huidige manier 

van werken lastig te vervullen zijn. De belangrijkste wens die wij steeds vaker horen is altijd en overal 

een actueel inzicht hebben in de bedrijfsstatus. Om aan deze behoefte invulling te geven is het nodig dat 

uw administratie op ieder moment up-to-date is, en dat u de mogelijkheid heeft om de bedrijfsstatus op 

ieder gewenst moment te raadplegen. Deze en andere veelgehoorde behoeften zullen wij binnenkort 

kunnen realiseren.  

De CASH Accountancyportal 

Wij hebben naar een softwareoplossing gezocht die niet alleen de behoeften van nu tegemoet komt, 

maar die bovendien toekomstbestendig is en ons daarmee faciliteert ook aan uw toekomstige wensen 

invulling te geven. Wij hebben gekozen om voortaan te werken met de CASH Accountancyportal, een 

nieuwe omgeving die de samenwerking tussen ons kantoor en u eenvoudiger en efficiënter maakt. De 3 

grootste veranderingen in de manier van werken zetten we graag voor u uiteen: 

Altijd inzicht op de online portal 

U krijgt inloggegevens om in te loggen op de online portal. Dit kunt u met ieder device doen, ook met de 

CASHapp op een tablet of telefoon. U kunt niet alleen overal en altijd uw administratie, bedrijfsstatus, 

relaties en debiteuren raadplegen binnen uw eigen online omgeving; zowel u als wij zijn ook in staat om 

digitaal documenten te beheren binnen de portal. Ook fiatteert u eenvoudig documenten, aangiftes of 

facturen in de portal of met de app. Daarnaast is het voor ons mogelijk om toelichting of advies voor u 

achter te laten binnen deze portal, en is het voor u mogelijk om direct vragen te stellen aan uw 

accountant. 

Inkoopfacturen e-mailen 

U stuurt uw inkoopfacturen eenvoudig per e-mail naar een e-mailadres dat wij speciaal aan uw 

administratie ter beschikking stellen. Indien facturen per post binnenkomen, kunt u ze simpelweg 

inscannen en doorsturen. Tevens is het mogelijk om een foto van de factuur te maken en deze 

vervolgens naar het e-mailadres te sturen met de CASHapp of via appcash.nl. Wij zorgen dat de factuur 

direct geboekt wordt in uw administratie! 

Factureren en betaalopdrachten versturen vanuit de portal 

Misschien wel het mooiste voordeel voor u, is dat u voortaan direct kunt factureren vanuit de portal (ook 

met de CASHapp). Uiteraard met facturen in uw eigen huisstijl, gewoon zoals u gewend bent. Ook deze 

facturen staan automatisch in de portal opgeslagen, dus hoeft u deze niet meer apart naar ons te sturen. 

Bovendien worden betaalopdrachten vanuit de portal automatisch aangeleverd bij uw bank. 

Benieuwd naar alle andere functionaliteiten en voordelen van de portal? Bekijk deze korte animatie van 

1 minuut: https://www.youtube.com/watch?v=c_W5JwB66_4&feature=youtu.be  

 

https://www.appcash.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=c_W5JwB66_4&feature=youtu.be


De CASHapp en appcash.nl zorgen ervoor dat u altijd en overal toegang heeft tot uw administratie. 

Beiden beschikken over de volgende mogelijkheden en functionaliteiten: 

• Uw bedrijfsstatus bekijken 

• Relaties inzien, aanmaken, of een routebegeleiding starten 

• Facturen versturen 

• Foto’s van bonnetjes en facturen direct ter verdere verwerking naar de administratie sturen.  

• Facturen of aangiften fiatteren 

• Uw persoonlijke Dashboard bekijken 

• Uren registreren 

• Documenten bekijken 
 

Wij hopen dat u net zo enthousiast bent over deze nieuwe manier van werken als wij zijn! Mocht u direct 

al geïnteresseerd zijn in het werken met de portal, neem dan contact met uw accountant op. Zij vertellen 

u graag meer!  

Wij houden u uiteraard op de hoogte en kijken er naar uit om op een efficiënte manier met u samen te 

werken waarbij u: 

✓ Altijd en overal actueel inzicht in uw bedrijfsstatus heeft 

✓ Geen papieren documenten meer hoeft aan te leveren 

✓ Tijd en geld bespaart! 

 

https://www.appcash.nl/

