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35,-€
p/m



inStap

InStap geeft u de vrijheid om te werken hoe en waar u wilt. Veilig in de cloud, zonder papieren 
rompslomp en onderweg snel toegankelijk met de SnelStart App. In een paar minuten maakt 
u een factuur en de foto’s van uw bonnetjes en inkoopfacturen voegt u eenvoudig toe aan 
uw online-administratie. Op het financieel dashboard ziet u direct of en welke facturen nog 
openstaan. Met inStap kunt u online samenwerken met uw accountant.

U regelt al een deel van de boekhouding, maar wilt meer zelf doen. Debiteurenbeheer, 
herinneringen en aanmaningen versturen en periodiek factureren. SnelStart biedt u die 
mogelijkheden met inBalans. Online factureren, automatisch inlezen van bankafschriften, 
offertes op maat maken en nog veel meer handige functionaliteiten.

Het maken van offertes en prijsafspraken op maat is eenvoudig in inBalans, net als het doen 
van btw- en ICP-aangifte. Vanuit het pakket kunt u uw aangifte direct naar de Belastingdienst 
versturen.

Ook voor stichtingen en verenigingen is inBalans heel geschikt door de mogelijkheid om 
periodiek abonnementen en lidmaatschappen te factureren. U kunt zowel online als offline 
meerdere administraties aanmaken.

Probleemloos de administratie bijhouden, bankafschriften inlezen, online factureren en btw- 
aangifte doen. U doet het voortaan makkelijk zelf. Samen met SnelStart! Met inKaart heeft u 
snel uw boekhouding op orde en zijn veel handelingen geautomatiseerd. Zo houdt u meer 
grip op uw fіnanciële administratie.

Met de automatische bankkoppeling worden mutaties rechtstreeks opgehaald bij uw bank* 
en in de administratie verwerkt. U kunt betaal- en incasso-opdrachten klaarzetten, uw klanten 
online laten betalen en gepersonaliseerde facturen online aanmaken en versturen.
InKaart berekent uw btw-aangifte voor de Belastingdienst en verstuurt deze vanuit SnelStart.

10,-€
p/m

Voor ondernemers met uitgebreide administraties 
die grip willen houden op hun fіnanciën en voor 
alle organisaties die periodiek factureren.

15,-€
p/m 25,-€

p/m

Wij maken boekhouden makkelijk

*Dit geldt voor de meeste grote Nederlandse banken. Bij de overige banken kunt u afschriften eenvoudig

  downloaden en inlezen.
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