
HANDEL COMPACT

BOEKHOUDEN COMPACT LEDENADMINISTRATIE 

FACTUREREN COMPACT

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

€ 72,50

BOEKHOUDEN COMPACT PRO 

BOEKHOUDEN COMPLEET 

LONEN STAND-ALONE 

SAMENWERKPORTAL 

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

€ 52,50

€ 32,50

LONEN

PRODUCTIE

SERVICE & ONDERHOUD

URENREGISTRATIE € 49,00

FACTUREREN COMPLEET HANDEL COMPLEET

v.a. € 10,00

v.a. € 10,00

v.a. € 20,00

€ 39,00

€ 35,00

v.a. € 10,00

€ 129,00

€ 89,00

€ 229,00

€ 49,00

CRM € 35,00

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

CONSOLIDATIE € 35,00

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

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

Alleen i.c.m. Handel Compleet.

Deze modules zijn inclusief factureren.

Bij deze module betaalt u naar gebruik.

Deze module is inclusief factureren.

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. 

CASH  Prijzen CASHWeb

www.cash.nl/bestellen



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.

Compleet & all-in

www.cash.nl/bestellen

Inclusief onbeperkt toegang tot de Helpdesk

Inclusief automatische updates & back-ups

Inclusief 50MB dataopslag 

Inclusief onbeperkt aantal administraties

Ongelimiteerd aantal inlogcodes zelf in te stellen

Inclusief meewerkfunctie voor de boekhouder

Inclusief CASH Webservices; gratis koppelingen

Opzegtermijn van 2 kalendermaanden

Extra gelijktijdige gebruiker 

Engelse versie 

CASH Connect abonnement € 26,00

€ 10,00

€ 10,00

Historisch abonnement € 15,00

Na beëindiging van het abonnement om gegevens te kunnen blijven 

inzien. Inclusief 50MB opslagruimte. 

Inclusief 2 administraties; per extra administratie € 8,00 extra.

CASH Connect geeft toegang tot extra automatische koppelingen, 

zoals: de PSD2-bankkoppeling voor 3 rekeningen (per additonele           

rekening €2,- extra) , Scan & Herken oplossing inclusief 20 scans (per 

additionele scan €0,15 extra), UBL automatische factuurverwerking, 

webshopkoppeling, SBR-koppeling voor de jaarrekening, extra             

fiatteringsmogelijkheden en 1000MB opslagcapaciteit. Voor iedere          

volgende GB wordt €20,- in rekening gebracht met een maximum van 

€80,- extra voor onbeperkte dataopslag.

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

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

Administratie Dashboard € 35,00

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.

Per extra 50 MB dataopslag € 25,00


