
EERSTE 1 - 3 ACCOUNTANCYVERSIE

Op basis van het aantal verloningen per maand, berekent u zelf uw maandbedrag

€ 1,25

EERSTE 4 - 30

EERSTE 31 - 250

€ 2,50

€ 5,00 € 1,00

Als u als accountant onder de accountancy gerelateerde SBI code valt bij 
uw KvK inschrijving, kunt u kiezen voor de Accountancyversie à € 1,- per 
berekening met een min. van € 45,- per maand. Anders geldt de normale 
staff eling.

Betaal naar gebruik: het aantal verloningen bepaalt uw maandbedrag. Kosten worden berekend op basis van nacalculati e, 
zo betaalt u nooit teveel! Dit is inclusief hosti ng en onderhoud, zoals; periodieke updates, back-ups en de (telefonische) 
CASH Lonen helpdesk. Prijzen zijn per maand, tenzij anders aangegeven. Facturati e op basis van nacalculati e.

CASH  Prijzen CASH Lonen

www.cash.nl/bestellen

€ 1,10EERSTE 251 OF MEER

per stuk
PENSIOENAANGIFTE € 2,50 LOONAANGIFTE € 7,50

per stuk

AANGIFTEABONNEMENT € 17,50

Prijs per maand t/m 1000 berekeningen per jaar.

AANGIFTEABONNEMENT ONBEPERKT € 35,00

Prijs per maand vanaf 1000 berekeningen per jaar.

per stuk

per stuk

per stuk

per stuk

Facturati e op basis van nacalculati e 
Kosten worden berekend op basis van nacalculati e, met 
een minimum bedrag van € 10,- per maand. Bij aanvullend 
gebruik en betaling van één van de overige modules van Cash 
(van boekhouden tot ERP), vervalt het minimale maandbedrag 
automati sch.

EERSTE 3  X € 5,00       = €   15,00   �3�

EERSTE 4 � 30  X € 2,50       = €   67,50 �27�

EERSTE 31 � 250 X € 1,25       = €     2,50   �2�

AANGIFTEABONNEMENT       = €   17,50   

TOTAAL         = € 102,50 �32�

REKENVOORBEELD: Berekening maandkosten op basis van 32 berekeningen per maand

per stuk



Extra gelijkti jdige gebruiker CASH Connect abonnement € 20,00€ 10,00

Historisch abonnement € 15,00

Na beëindiging van het abonnement, inclusief 50MB opslagruimte. 

Voor 1000MB extra opslagcapaciteit. 

EXTRA OPTIES: Transparante condities en extra opties voor uw CASHWeb-abonnement:

Compleet & all-in

www.cash.nl/bestellen

Inclusief onbeperkt toegang tot de Helpdesk

Inclusief automati sche updates & back-ups

Inclusief 50MB dataopslag 

Inclusief onbeperkt aantal administrati es

Ongelimiteerd aantal inlogcodes zelf in te stellen

Inclusief meewerkfuncti e voor de boekhouder

Inclusief CASH Webservices; grati s koppelingen

Opzegtermijn van 2 kalendermaanden

De Loonportal; veilig & efficient (loon)gegevens delen met werkgevers & werknemers

Prijs per maand t/m 1000 berekeningen per jaar. 

> 1000 berekeningen per jaar = onbeperkte versie á € 35,00.

Extra service: De Loonportal
Elke organisati e is verplicht om de veiligheid van privacygevoelige 
informati e, zoals persoonsgegevens op loonstroken, jaaropgaven 
en arbeidscontracten, te waarborgen. Met de Loonportal voor 
salarisverwerkers worden deze gegevens op een beveiligde en 
effi  ciënte online omgeving gedeeld met werknemers én krijgt u 
toegang tot mooie rapportages!

Werkgeversdeel Werkgeverdeel Accountancyversie € 5,00€ 17,50

Werknemersdeel € 17,50 Werknemersdeel Accountancyversie € 5,00

per administrati e

per administrati e


