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Makkelijk en e�  ciënt samenwerken met jouw klant? Dat doe je met SnelStart 

Accountant, het facturatie- en boekhoudpakket voor elk accountants- en admi-

nistratiekantoor, klein of groot. Je werkt allebei in dezelfde administratie. Je kijkt 

mee, controleert en corrigeert waar nodig. Zo blijft er meer tijd over voor advies 

en ervaar je minder piekdrukte tijdens de btw-maanden.

Heb je nog vragen? Neem contact op via e-mail, 
chat of telefoon en laat ons weten hoe wij jou 
kunnen helpen.  

T  088 3630 010 
E  partner@snelstart.nl

SnelStart Accountant
Kies voor gemak en
efficiency

Wat kunnen we nog meer voor jou doen?

Volg ons online   
Bekijk onze website www.snelstart.nl of volg ons op LinkedIn, 
YouTube, Twitter of Facebook en blijf op de hoogte van al het 
interessante SnelStart-nieuws.

Pakketten voor jouw klant

inStap    10,- p/m inKaart    15,- p/m

inBalans    27,50 p/m inZicht    37,50 p/m

Meerdere online-administraties mogelijk bij alle pakketten

Alle prijzen zijn excl. btw. en geldig tot 1 juli 2020
Inhoud folder onder voorbehoud van wijzigingen  (2019-06)

Snel en onbeperkt factureren

Supersnel bonnen verwerken

Gratis en onbeperkt ondersteuning

Alles van inStap

Automatisch inlezen van bankaf-

schriften 

Btw- en ICP-aangifte berekenen 

en direct naar de Belastingdienst 

versturen

Alles van inKaart

Uitgebreide o� ertes versturen en 

prijsafspraken maken

Debiteurenbeheer met herinnerin-

gen en aanmaningen 

Alles van inBalans

Orderbeheer en verkoopprocessen 

regelen 

Uitgebreide � nanciële rapportages 



Accountant Online Samenwerken 

Maak dan wel gebruik van een online administratie. Die staat veilig opgeslagen 
in de Microsoft Azure cloud, is vanaf iedere locatie 24/7 beschikbaar en altijd up-
to-date. Jouw eerste online gezette administratie is gratis. Voor iedere volgende 
betaal je €2,50 per administratie. 

Is jouw klant nog niet toe aan Online Samenwerken?

SnelStart Accountant biedt administratie- en accountantskantoren alles wat 
nodig is om goed en adequaat te kunnen werken. Alle functionaliteiten van 
SnelStart staan in dit pakket tot jouw beschikking. Uitgebreid boekhouden, 
makkelijk online samenwerken met je klanten en volop mogelijkheden om je 
administraties vergaand te automatiseren.

 ‘De klant kan zelf een aantal eenvoudige administratieve handelingen
uitvoeren met PC, tablet en smartphone. Deze manier van samenwerken biedt 

tijdwinst en inzicht.’ – Frank Robben, 3B Adviseurs & Accountants  

35,-€
p/m

Meest complete SnelStart-pakket

Makkelijk online samenwerken met jouw klanten

Slimme en uitgebreide zoekmogelijkheden voor e�  ciënte controle

(Automatische) bankkoppeling met de grote banken

Snel periodevergelijkingen en -balansen maken

Overkoepelend accountantsdashboard met overzicht btw-statussen

Inkoopfacturen verdelen over meerdere maanden

Onbeperkt gebruikers binnen het eigen kantoor toevoegen*

Handige koppelingen met softwarepartners

Aantrekkelijk lage abonnementskosten

Gratis gebruikmaken van extra modules: InControle en Kassa

* eerste 2 gratis, daarna €5,- per gebruiker

Samengevat betekent dit:
•  Meer tijd voor advies 
•  Jij controleert en corrigeert  
•  Online Samenwerken met ieder SnelStart-pakket
•  Pakket van je klant de eerste maand gratis via de Online Samenwerken-knop

Online Samenwerken is mogelijk bij ieder SnelStart-pakket (vanaf €10,- p.m., 
pakket inStap). Jij bepaalt samen met jouw klant wie wat doet. 

Je werkt eenvoudig samen met jouw klanten op een manier die je zelf prettig 
vindt. Je kunt je klanten veel zelf laten doen, zodat er meer tijd overblijft voor 
advies. Dit doe je via Online Samenwerken.  

Je blijft in controle 
Met het speciaal voor jou ingerichte Accountantsdashboard heb je in één overzicht 
inzicht in o.a. de werkvoorraad, � nanciële status en periodieke btw-aangiftes van 
jouw klant. Je controleert en regelt de administratieve afhandeling. Met duidelijke 
rapportages adviseer je je klant en spring je bij waar nodig. 

Voor wie is Accountant?
Voor boekhouders en accountants die een 
uitgebreid boekhoudpakket willen voor een 
aantrekkelijk lage prijs.

Voor wie is Online Samenwerken?
Voor iedere � nancieel adviseur die meer tijd wil besteden aan controle en advies.  

Uitbreidingsmogelijkheden 

Regel het direct! Meld je aan via

www.snelstart.nl/accountant of bel ons

op 088 3630 010.  

Gratis proberen. Je kunt SnelStart 30 dagen 

gratis en vrijblijvend proberen. 

Wil je meer informatie over Online Samen-

werken en je klanten overtuigen? 

Laat het ons weten via partner@snelstart.nl 

en ontvang folders met praktische infor-

matie. 

SnelStart Kassa, voor bedrijven waarin veel contant en met pin wordt betaald 

SnelStart InControle, voor volledige automatisering van voorraadbeheer  

Koppelingen met softwarepartners uit verschillende branches 

Aanmelden

Met het pakket Accountant kun je automatisch gebruikmaken van alle uit-
breidingen die SnelStart biedt.

Kijk voor een actueel overzicht van alle 
softwarekoppelingen op
www.snelstart.nl/softwarepartners

Dankzij de diverse koppelingen die SnelStart heeft met softwarepartners, kun je 
jouw klanten nog beter adviseren en ondersteunen. Denk hierbij o.a. aan:

Rapportagesoftware

Aangiftesoftware

Scan- en herkensoftware

Salarissoftware

CRM-software
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