CASH Prijzen CASHWeb
Bepaal uw maandelijkse abonnementsprijs door één van de ﬁnanciële modules te kiezen (Boekhouden Compact,
Boekhouden Compact Pro, Boekhouden Compleet, Leden, Lonen of de Samenwerkportal) en daar eventueel de gewenste
aanvullende modules bij op te tellen. Betaling maandelijks vooruit per automatische incasso.

BASISMODULE: Een van de financiële modules vormt de basis van uw CASH-administratie
BOEKHOUDEN COMPACT

€ 32,50

LEDENADMINISTRATIE

v.a. € 20,00

BOEKHOUDEN COMPACT PRO

€ 52,50

LONEN STAND-ALONE

v.a. € 10,00

BOEKHOUDEN COMPLEET

€ 72,50

SAMENWERKPORTAL

v.a. € 10,00

Compact Pro is incl. 2 administraties en kan worden uitgebreid tot maximaal
9 administraties, wat per administratie leidt tot een prijstoename van 10%.

Bij deze modules betaalt u naar gebruik. Kijk op www.cash.nl voor meer
informatie. Alleen Lonen is ook als aanvullende module beschikbaar.

OPTIONEEL: Breid uw abonnement op elk gewenst moment uit met aanvullende modules
FACTUREREN COMPACT

€ 35,00

HANDEL COMPACT

€ 89,00

FACTUREREN COMPLEET

€ 39,00

HANDEL COMPLEET

€ 129,00

Deze modules zijn inclusief factureren.

URENREGISTRATIE

€ 49,00

Deze module is inclusief factureren.

LONEN

Alleen i.c.m. Handel Compact of Handel Compleet.

v.a. € 10,00

Bij deze module betaalt u naar gebruik.

CRM

€ 229,00

PRODUCTIE

SERVICE & ONDERHOUD

€ 49,00

Alleen i.c.m. Handel Compleet.

€ 35,00

CONSOLIDATIE

€ 35,00

www.cash.nl/bestellen

Compleet & all-in
Inclusief onbeperkt toegang tot de Helpdesk

Ongelimiteerd aantal inlogcodes zelf in te stellen

Inclusief automatische updates & back-ups

Inclusief meewerkfunctie voor de boekhouder

Inclusief 50MB dataopslag

Inclusief CASH Webservices; gratis koppelingen

Inclusief onbeperkt aantal administraties

Opzegtermijn van 2 kalendermaanden

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

€ 10,00

CASH Connect abonnement

€ 20,00

Inclusief 2 administraties; per extra administratie € 5,00 extra.

Engelse versie

€ 10,00

CASH Connect geeft toegang tot extra automatische koppelingen,
zoals: UBL automatische factuurverwerking, webshopkoppeling, SBR

Administratie Dashboard

€ 35,00

koppeling voor de jaarrekening, Incassokoppeling, extra ﬁatteringsmogelijkheden en 1000MB opslagcapaciteit.

Meerdere administraties? Met het Administratie Dashboard werkt u
al uw administraties gemakkelijk en snel bij vanuit één overzichtelijk
dashboard. Mogelijk in combinatie met een CASH boekhoudmodule.

Historisch abonnement

€ 15,00

Na beëindiging van het abonnement om gegevens te kunnen blijven
inzien. Inclusief 50MB opslagruimte.

Wilt u ook automatisch boekhouden? Vraag dan nu een online demo of gratis proef aan!
CASHWeb is inclusief gratis CASH Webservices
De CASH Webservices zijn volledig automatische koppelingen met
externen, zoals: De bankenkoppeling met ABN AMRO, Rabobank,
ING, Knab en bunq, waarmee al uw bij- en afschrijvingen
automatisch worden verwerkt in CASH en de koppeling met de
Belastingdienst, voor het automatisch verzenden van uw aangiftes
via CASH. Ook de gratis CASHapp hoort hierbij!
Deze tijdbesparende webservices zijn standaard GRATIS aanwezig
in CASHWeb. Maar ook als u oﬄine met CASHWin administreert,
kunt u voor slechts € 20,00 per maand proﬁteren van de online
mogelijkheden via het CASH Webservicesabonnement.

www.cash.nl/bestellen

CASH

Prijzen CASH Lonen

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

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

€ 5,00

EERSTE 1 - 3

ACCOUNTANCYVERSIE

per stuk

€ 2,50

EERSTE 4 - 30

per stuk

EERSTE 31 - 250

€ 1,25

EERSTE 251 OF MEER

€ 1,10

PENSIOENAANGIFTE

€ 2,50

€ 1,00
per stuk

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
staﬀeling.

per stuk

per stuk

€ 7,50

LOONAANGIFTE

per stuk

€ 17,50

AANGIFTEABONNEMENT
Prijs per maand t/m 1000 berekeningen per jaar.

AANGIFTEABONNEMENT ONBEPERKT

€ 35,00

Prijs per maand vanaf 1000 berekeningen per jaar.

€ 15,00

MUTATIE IMPORT (EPI)

per stuk

Prijs per maand t/m 1000 berekeningen per jaar.

MUTATIE IMPORT (EPI) ONBEPERKT

€ 30,00

Prijs per maand vanaf 1000 berekeningen per jaar.

REKENVOORBEELD: Berekening maandkosten op basis van 32 berekeningen per maand

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�

Facturatie op basis van nacalculatie
Kosten worden berekend op basis van nacalculatie, 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
automatisch.

www.cash.nl/bestellen

Compleet & all-in
Inclusief onbeperkt toegang tot de Helpdesk

Ongelimiteerd aantal inlogcodes zelf in te stellen

Inclusief automatische updates & back-ups

Inclusief meewerkfunctie voor de boekhouder

Inclusief 50MB dataopslag

Inclusief CASH Webservices; gratis koppelingen

Inclusief onbeperkt aantal administraties

Opzegtermijn van 2 kalendermaanden

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

Extra gelijktijdige gebruiker

€ 10,00

CASH Connect abonnement

€ 20,00

Voor 1000MB extra opslagcapaciteit.

Historisch abonnement

€ 15,00

Na beëindiging van het abonnement, inclusief 50MB opslagruimte.

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

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

Werkgeversdeel

€ 17,50

Werkgeverdeel Accountancyversie

€ 5,00
per administratie

Werknemersdeel

€ 17,50

Werknemersdeel Accountancyversie € 5,00
per administratie

Prijs per maand t/m 1000 berekeningen per jaar.
> 1000 berekeningen per jaar = onbeperkte versie á € 35,00.

www.cash.nl/bestellen

CASH Prijzen CASHWin
Bepaal uw totale aanschafprijs door één van de ﬁnanciële basismodules te kiezen (Boekhouden Compact, Boekhouden
Compact Pro, Boekhouden Compleet) en daar eventueel de gewenste aanvullende modules bij op te tellen.
Het onderhoudscontract wordt per jaar vooruit gefactureerd en geldt altijd voor alle aanwezige modules.

CASH
basismodule

Single user

2 gebr.

t/m 4 gebr.

t/m 10 gebr.

Extra 6 gebr.

Boekhouden Compact

€ 960,-

€ 1365,-

€ 1770,-

€ 2190,-

€

n.v.t.

Boekhouden CompacPro

€ 1499,-

€ 1945,-

€ 2450,-

€ 2875,-

€

n.v.t.

Boekhouden Compleet

€ 1920,-

€ 2730,-

€ 3540,-

€ 4380,-

€ 840,-

Factureren Compact

€ 960,-

€ 1095,-

€ 1230,-

€ 1500,-

€ 270,-

Factureren Compleet

€ 1380,-

€ 1515,-

€ 1650,-

€ 1920,-

€ 270,-

CRM

€ 960,-

€ 1095,-

€ 1230,-

€ 1500,-

€ 270,-

Personeel

€ 960,-

€ 1095,-

€ 1230,-

€ 1500,-

€ 270,-

Consolidatie

€ 960,-

€ 1095,-

€ 1230,-

€ 1500,-

€ 270,-

€ 1785,-

€ 1920,-

€ 2190,-

€ 270,-

extra modules

Urenregistratie

€ 1650,Onderhoudscontract

Handel Compact

€ 2499,-

€ 2699,-

€ 2899,-

€ 3199,-

€ 270,-

Handel Compleet

€ 3540,-

€ 3825,-

€ 4110,-

€ 4650,-

€ 540,-

Service & Onderhoud

€ 2460,-

€ 2730,-

€ 3000,-

€ 3540,-

€ 540,-

Productie

€ 5460,-

€ 6135,-

€ 6810,-

€ 8190,-

€ 1380,-

* De module Service & Onderhoud is alleen mogelijk i.c.m. Handel Compleet en Productie alleen i.c.m. Handel Compact of Handel Compleet.
* De modules Boekhouden Compact Pro, Urenregistratie, Handel Compact en Handel Compleet hebben een eigen factureringsmogelijkheid.

In de prijstabel is het huidige onderhoudspercentage aangegeven met een kleur:

19,8 %

van de aanschafprijs

26,1 %

van de aanschafprijs

www.cash.nl/bestellen

Transparante condities
Onbeperkt aantal administraties met Boekhouden Compact en Boekhouden Compleet.
Boekhouden Compact Pro is incl. 2 administraties en kan worden uitgebreid tot max. 9 administraties.

Per extra administratie geldt een toename van de prijs met 10 %. Vanwege de geboden functies van Boekhouden Compact Pro,
dient boven de 9 administraties overgestapt te worden op Boekhouden Compleet + Factureren Compact.

Boekhouden Compact en Boekhouden Compact Pro is geschikt tot maximaal 10 gebruikers.

Wilt u ook automatisch boekhouden? Vraag dan nu een online demo of gratis proef aan!

Alles automatisch met CASH
Met de CASH Webservices kunt u gebruikmaken van allerlei automatische
koppelingen waardoor u nauwelijk nog zelf hoeft te boeken, zowel online als
oﬄine! Deze koppelingen met externen, zoals: ABN AMRO , Rabobank, de ING en
de Belastingdienst besparen u veel tijd en geld.
Indien u hier gebruik van wenst te maken i.c.m. CASHWin, heeft u een CASH
Webservices abonnement nodig. De kosten hiervan zijn € 20,00 per maand extra,
ongeacht het aantal modules en/of gebruikers. Aanvullend kunt u ook het CASH
Connect abonnement afsluiten (€ 20,00 per maand extra), waarmee uw facturen
automatisch worden geboekt (UBL), webshopvoorraad wordt geïntegreerd, extra
ﬁatteringsmogelijkheden en MB's krijgt en meer: www.cash.nl/connect.

Onderhoudscontract & doorgroeien
Met een onderhoudscontract kunt u gebruikmaken van de
Helpdesk en nieuwe updates downloaden. Zo beschikt u altijd over
de nieuwste functies en werkt u volgens de wettelijke richtlijnen.
Het onderhoudscontract bedraagt jaarlijks een percentage van
de aanschafprijs. Het onderhoudstarief kan jaarlijks geïndexeerd
worden conform de algemene voorwaarden.
Zolang u een onderhoudscontract heeft afgesloten, betaalt u
bij doorgroei naar extra of uitgebreidere modules van CASH
uitsluitend het verschil in prijs bij. De administratiebestanden kunt
u altijd zonder conversie meenemen.

www.cash.nl/bestellen

