
 

 
1 

PRIVATE LABEL: WAT IS ER MOGELIJK EN HOE WERKT HET? 
 

 

 

Wilt u dat uw klanten en medewerkers uw eigen vertrouwde logo en huisstijlkleuren zien, terwijl ze 

gebruikmaken van de functionaliteiten van CASH? Dat kan met ons Private Label.  

 

WAT IS PRIVATE LABEL PRECIES? 

Met het Private Label van CASH wordt uw eigen logo bovenin het scherm van CASHWeb en onderin de CASHapp 

getoond. Daarnaast is het mogelijk om voor de app huisstijlkleuren in te stellen en verschillende teksten aan te 

passen, zodat de CASHapp dezelfde uitstraling als uw bedrijfshuisstijl heeft. Ook heeft u de mogelijkheid om 

klanten via uw eigen website in te laten loggen in hun CASHWeb-administratie. 

Private Label is onderdeel van het CASH Connect abonnement. 

 

HOE WERKT EEN PRIVATE LABEL? 

Om het Private Label in te stellen gaat u op CASHWeb via het blok ‘INSTELLINGEN (BEHEER)’ naar Private Label. 

Hier kunt u de volgende zaken instellen: 

- Uw bedrijfslogo. Dit logo dient uiteraard wel aan een aantal standaarden te voldoen: 

o Selecteer een .jpg of .jpeg bestand die niet groter is dan 2 MB. Grotere bestanden kunnen de 

laadtijd van CASHWeb aanzienlijk vertragen.  

o Voor de app raden wij een logo van maximaal 32 pixels hoog aan.  

o In CASHWeb mag uw logo niet groter zijn dan 997 pixels breed en 88 pixels hoog. 

- Kop tekst bovenin de app. Hiermee vervangt u de tekst 'CASHapp'. 

- URL van de webpagina die geopend wordt als er op het logo onderin de app wordt geklikt. 

- Het contact emailadres voor als er rechts onderin de app op de contactballon wordt geklikt. 

- De huisstijlkleuren in de CASHapp. 

 

Nadat u het Private Label heeft ingesteld ziet u deze terug in CASHWeb. Als u inlogt via www.cashweb.nl ziet u 

eerst het inlogformulier in de originele CASH stijl. Na succesvol ingelogd te zijn, is uw logo bovenaan de pagina 

zichtbaar.  

 

NB: Om het Private Label in te kunnen stellen, heeft u het recht ‘Beheer Private Label’ nodig. 

 

 

 

 

http://www.cashweb.nl/
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WEB PORTAL OP UW WEBSITE 

Wilt u uw klanten nog meer aan uw binden? Dan kunt u een inlogknop voor CASHWeb plaatsen op uw eigen 

website, die naar de beveiligde pagina van CASHWeb verwijst. Als u gebruik maakt van ons Private Label, kunt u 

uw eigen relatienummer gebruiken in de ze hyperlink. Op die manier wordt uw eigen logo gelijk in het 

inlogformulier al getoond. Hieronder ziet u een voorbeeld van zo n hyperlink: 

<a href=”https://www.cashweb.nl/?public& 123456 ”>Inloggen CASHWeb</a> 

Essentieel voor het Private Label is dat u het getal “123456” vervangt door uw eigen relatienummer. Indien u het 

bovenstaande voorbeeld op uw website gebruikt, verschijnt een link met de naam ‘Inloggen CASHWeb’. 

Uiteraard bent u geheel vrij in de keuze hoe u de link op uw website plaatst. Dit kan bijvoorbeeld door middel 

van een button, zoals op www.cash.nl. 

https://www.cash.nl/

