
Disclaimer:  
Deze webpagina betreft onze tarieven en 
leveringsvoorwaarden 2020. (bijgewerkt op 03-01-2020). 
Alle tarieven/bedragen zijn exclusief 21% BTW. 
 
Tariefwijzigingen en aanpassingen van de 'spelregels' zijn 
voorbehouden en gelden vanaf wijziging/publicatie datum op onze 
site.  
Opzegging naar aanleiding van gewijzigde tarieven en/of 
voorwaarden is uiteraard mogelijk. Hiervoor gelden de wettelijke 
regelingen. 
 

 

In de loop der jaren hebben wij een Excelbestand ontwikkeld waarmee je op een 
eenvoudige en overzichtelijke wijze de boekhouding kunt doen. 

Vooral bij veel zzp klanten (dat zijn over het algemeen redelijk eenvoudige administraties 
van mensen die wel wat anders aan hun hoofd hebben dan zich in een professioneel 
boekhoudpakket te verdiepen) is het een geliefd hulpmiddel gebleken. 

Dit bestand kun je het beste zien als een 'kasboekje' met links de inkomsten en rechts de 
uitgaven per maand. Alles blijft zichtbaar door van boven naar beneden te scrollen (dus 
verdwijnt niet in een database waar je met behulp van rapportage hulpmiddelen met 
moeite het goede overzicht tevoorschijn kunt toveren). 

Op een apart tabblad worden de boekingen per kwartaal verzameld in de totalen die 
nodig zijn voor de btw aangifte. Dat is gelijktijdig een cumulatief overzicht van inkomsten 
en uitgaven, zo houd je de vinger aan de pols. 

Het bestand wordt aangepast aan jouw wensen. Dus wil je slechts een of meerdere 
soorten inkomsten registreren; wil je 3 of 8 uitgaven categorieën? Het kan allemaal! 

De omschrijvingen worden ook aangepast aan hoe jij het wil, niet van die termen als 
'overlopende activa' en 'financiële lasten huurkoop vervoermiddelen' zoals je die bij de 
professionele boekhoudpakketten nogal eens tegenkomt. 

Ook kun je de privé overboekingen en desgewenst de agenda en zakelijke ritten 
bijhouden. 

Het bestand wordt geleverd als abonnement, je betaalt een keer per jaar een bedrag van 
een paar tientjes (€46,50 in 2020) en daarvoor krijg je een leeg en actueel bestand. 
Daarin worden als dat nodig is ook de btw tarieven aangepast, etc. 

Voor geïnteresseerden is er ook een demo versie, daarmee kun je kijken of het je wat 
lijkt. 

Gewoon een mailtje sturen en je ontvangt het in je mailbox, zonder verplichtingen. 

 

 


