
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. € 22,50

€ 39,00

€ 35,00

v.a. € 10,00

€ 129,00

€ 89,00

€ 229,00

€ 49,00

CRM € 35,00

Compact en Compleet is Inclusief 1 standaard administrati e.
Compact Pro is inclusief 2 standaard administrati es.

CONSOLIDATIE € 35,00

Bij deze modules betaalt u naar gebruik. Kijk op www.cash.nl voor meer 
informati e. 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 fi nanciële 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 automati sche incasso. 

  Prijzen CASHWeb

www.cash.nl/bestellen



CASHWeb is inclusief de grati s CASHapp
De CASHapp geeft  u in één oogopslag inzicht in de belangrijkste 
cijfers van al uw administrati es, waar u ook bent. Zo heeft  u 
alti jd alle relati egegevens voor handen, kunt u ter plekke noti ti es 
toevoegen en uren registreren, maar ook facturen betalen, in- 
en verkoopfacturen, kas-/pinbonnen en declarati es fotograferen 
en direct inboeken, facturen fi att eren en maakt u met een paar 
klikken een verkoopfactuur of off erte! Daarnaast is ook inzicht in 
HR-documentati e mogelijk, zoals loonstroken en jaaropgaven.

Ook offl  ine wanneer u met CASHWin administreert, kunt u voor 
slechts € 20,00 per maand profi teren van de online mogelijkheden 
via het CASH Webservicesabonnement.

Compleet & all-in

www.cash.nl/bestellen

Inclusief onbeperkt toegang tot de Helpdesk

Inclusief automati sche updates & back-ups

Inclusief meewerkfuncti e voor de boekhouder

Ongelimiteerd aantal inlogcodes zelf in te stellen

Inclusief CASH Webservices; grati s koppelingen

Opzegtermijn van 2 kalendermaanden

Engelse versie € 10,00

Extra standaard administrati e € 10,00

Historisch abonnement € 15,00

Na beëindiging van het abonnement om gegevens te behouden.

Inclusief 1 administrati e; per extra administrati e € 2,50. 

Connect module Accountancy € 26,00
Inclusief 2 administrati es; per extra connect administrati e € 6,00.

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!

Administrati e Dashboard € 35,00
Meerdere administrati es? Met het Administrati e Dashboard werkt u 

al uw administrati es gemakkelijk en snel bij vanuit één overzichtelijk 

dashboard. Mogelijk in combinati e met een CASH boekhoudmodule.

Extra gelijkti jdige gebruiker € 10,00 CASH Connect
CASH Connect geeft  toegang tot extra automati sche koppelingen,

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

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

additi onele scan €0,15 extra), UBL automati sche factuurverwerking,

webshopkoppeling, SBR-koppeling voor de jaarrekening en extra

Connect module MKB €   0,00
Inclusief 0 administrati es; per extra connect administrati e € 13,00.

Accountancy: € 3,50 per extra standaard administrati e.

Extra alleen-lezen administrati e €   2,50
Accountancy: € 1,00 per extra alleen-lezen administrati e.


