
Veel gestelde vragen

Administratie tijdrovend? 
Raken je bonnetjes zoek?

Jij levert digitaal aan. 

Hierdoor heeft je kantoor alles bij de 
hand voor controle en advies. En kan 
helpen bij zaken als afschrijvingen, 
btw-aangifte en de jaarafsluiting.

boekhouder 
of 

accountant! Moet ik nu alles zelf doen?
Nee, je blijft doen wat je altijd al deed, maar 
dan makkelijker! Je kunt eenvoudig online 
factureren en bonnetjes indienen.

Wat kost het?
Vraag je boekhouder of accountant naar  
de mogelijkheden.

Kan ik installeren op meerdere apparaten?
Ja, dit is geen enkel probleem!  

Ik werk al in SnelStart, is dat erg?
Geweldig dat je al met SnelStart werkt!  
Geef bij je boekhouder of accountant aan  
dat je graag online wilt samenwerken,  
dan is de aanmelding zo geregeld.

www.snelstart.nl/samenwerken



makkelijk online samenwerken 
met je boekhouder of accountant.

Lever alles digitaal aan!

Haal het bij

Samen met je



Binnen één minuut een factuur 
maken en versturen met je laptop,  
tablet of smartphone. 

Bij een klant, op de zaak of thuis, 
het is zo gebeurd!

Hoe presteert je bedrijf? 
Hoeveel onbetaalde facturen zijn er? 

Het financieel dashboard geeft je  
inzicht. Daarnaast heb je altijd en 
overal je klantgegevens in je broekzak 
met de app van SnelStart! 

Een bonnetje van het tankstation? 
Fotografeer en upload deze direct 
in je administratie. 

Sla de bon op of vul verdere gegevens  
aan met suggesties van SnelStart. Je 
boekhouder of accountant doet de rest! 
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Wist je dat… Wist je dat… Wist je dat…
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