
Een goede toekomst voor

uw administratie



Is dit de situatie nu ?

Is dit uw situatie straks ?



Wilt u beter en efficiënter communiceren met 
uw accountant of adviseur? 

Direct bestanden uitwisselen zonder steeds 
bestanden op te sturen? 

En bovendien zelf uw basisadministratie invoeren, 
waarbij uw accountant of adviseur zich toespitst 
op de controle en advisering? 

ACCOUNTNET online- boekhouden maakt het 
mogelijk om op een eenvoudige wijze 
samen te werken met onze accountants of advi- 
seurs, informatie uit te wisselen en te profiteren 
van een betere dienstverlening. 

Met ACCOUNTNET online-boekhouden beperkt u 
telefoontjes en heeft u altijd inzicht in uw financiële 
situatie. 

En mocht u toch een vraag hebben, dan kijkt onze 
adviseur toch gewoon even met u mee vanaf een 
computer op ons kantoor! 

De praktijk 

Bij het gebruik maken van online- boekhouden, 
wordt het mogelijk om 24 uur per dag, 
7 dagen in de week informatie met ons, uw 
adviseurs, bank of partners uit te wisselen. 

U maakt gebruik van een geavanceerde, maar 
makkelijk te gebruiken website waar u vanaf 
kantoor of thuis facturen, kasboeken en 
bankafschriften kunt invoeren. 

U kunt direct de resultaten opvragen via een 
invoer-verslag, grootboekkaart, proefsaldibalans, 
resultatenrekening of balans, en vele andere 
overzichten en rapporten.

Natuurlijk kunt u de gegevens ook wijzigen en 
weer opnieuw opslaan. 

Onze medewerker kan uw boekhouding verder 
afmaken door de wat moeilijkere boekingen voor 
u te doen, en indien nodig te instrueren en 
begeleiden bij uw werkzaamheden.

Bij achterstanden door ziekte, drukte of vakantie 
etc. kunnen wij u direct helpen en zorgen dat de 
boekhouding weer snel up-to-date is.

Natuurlijk kunnen wij ook de salaris administratie 
voor u verzorgen en verwerken in het accountnet-
online systeem.

Indien gewenst zorgen wij voor de BTW aangifte, 
jaarstukken, deponering bij de instanties en alle 
andere belasting aangiftes. 

Ook kunnen wij u adviseren bij alle financiële 
beslissingen.

Vanuit de dagelijks bijgewerkte cijfers kunt u met 
of zonder onze hulp de juiste informatie krijgen, 
die nodig is om uw bedrijf goed te leiden.



Betrouwbaar, veilig en gemakkelijk 

U hoeft geen software te installeren of te 
onderhouden en u hoeft nooit meer nieuwe 
software te kopen of  voor updates te betalen.

Wij zorgen vanaf een centraal en beveiligd 
datacentrum in Amsterdam voor het beheren van 
de gegevens, het maken van reservekopieën en 
de permanente beschikbaarheid van uw online-
boekhouding.

Dagelijks wordt er een back-up gemaakt van de 
boekhouding, maar u kunt ook zelf ieder moment 
van de dag een eigen kopie op uw computer 
bewaren.

Bij wetswijzigingen zorgen wij er voor dat onze 
software direct voldoet aan de nieuwste eisen.

De software werkt in uw eigen taal en die van uw 
medewerkers (meer dan 42 talen)

U maakt gebruik van een beveiligde 
(versleutelde) website, geheel aangepast aan de 
Spaanse wetgeving. 

Nadat u bent ingelogd beschikt u over een 
overzichtelijk menu, dat gemaakt is voor u en niet
bestemd is voor specialisten.

U kunt snel en eenvoudig gegevens invoeren, 
opvragen of rubriceren en als u behoefte hebt 
aan meer functionaliteit, dan kunt u eenvoudig 
een optie laten activeren, bijvoorbeeld voor:

o Voorraadbeheer (meerdere locaties)
o Kassa aansluiting voor winkels
o Facturatie, orderadministratie, bestellingen
o Automatische boekingen (bijv. 

Afschrijvingen)
o Automatische facturatie
o Projectadministratie
o Fabrikage (Bill of Materials)
o En veel, veel meer.........

Financiëel Manager

Ook onze begeleiding is zeer flexibel, waardoor u 
zelf bepaald of u ons als uw vertrouwenspersoon 
en adviseur wilt gebruiken of dat u dat zelf of met 
een andere adviseur of accountant wenst te doen.

Interessant en erg aantrekkelijk is onze optionele 
Financieel Manager service.

Als u gebruik maakt van deze service heeft u een 
financiële partner in uw bedrijf die u ook 
ongevraagd adviseert en begeleidt bij het dagelijks 
beheer.

U kunt de Financieel Manager dag (en als het echt 
nodig is ook 's nachts) bellen of mailen voor elk 
probleem.

De Financieel Manager zorgt in ieder geval voor 
maandelijks rapportage, maakt business plannen 
en budgetten, doet analyses en bespreekt dat alles 
minstens eens per kwartaal of vaker indien u dat 
wenst.  

Kortom u heeft een financiële manager binnen uw 
organisatie, die met u meedenkt alsof het zijn / haar
eigen bedrijf was.



Snel beginnen.....

ACCOUNTNET online- boekhouden is  ontwor-
pen om tegen een betaalbare  maandelijkse 
vergoeding te kunnen beschikken over een 
online  dienstverlening. 

Net zoals bijvoorbeeld internet bankieren. 

U kunt zelf bepalen waar u de grens legt 
tussen activiteiten die door u zelf of door uw 
eigen boekhouder of accountant of door een 
ACCOUNTNET adviseur worden uitgevoerd. 

Dat kan betekenen dat u alle administratie zelf 
doet, maar dat u de belastingaangiftes door 
een ander of ons laat doen. Dat kan betekenen
dat u een deel zelf doet en de rest door ons 
laat afhandelen, maar het kan ook betekenen, 
dat u alle boekhoudwerk door ons  laat 
uitvoeren.

Zelfs in dat laatste geval heeft u nog alle 
bedrijfsgegevens en cijfers 24 uur per dag 7 
dagen in de week direct up-to-date tot uw 
beschikking.

Maak gebruik van deze online mogelijkheden, 
neem contact op met ACCOUNTNET. 

Stappenplan

1. Controleer of u een personal computer of
Apple Macintosh hebt met een 
internetaansluiting en Firefox, Google of 
Edge. 

2. Bepaal welke soort gegevens u zelf wilt 
vastleggen, en welke u wilt overlaten aan
ons. 

3. Neem contact op met één van onze 
adviseurs om een afspraak te maken. 

4. Informeer naar de maandelijkse 
vergoeding voor deelname. 

5. Vraag om een open calculatie offerte 
vooraf, zodat u van te voren precies 
weet wat het gaat kosten

6. Meestal bestaan de kosten uit een 
eenmalig bedrag voor de inrichting van 
de boekhouding, opstellen rekening-
schema, instructie en opleiding en een 
bedrag per maand dat gebaseerd is op 
gebruik van accountnet-online en onze 
aanvullende diensten voor belasting 
aangiftes, opstellen jaarrekening en 
eventuele verdere begeleiding.

7. Geef uw gegevens door aan één van 
onze adviseurs om met ACCOUNTNET  
online- boekhouden te starten, zodat u 
deze binnenkort, net zoals zoveel andere
ondernemers in Spanje,  ook in gebruik 
kunt nemen. 



Alle voordelen op een rij

o Verzorg zelf de basisadministratie, zoals verkoop- en inkoop facturen en eventueel de kas en bank 
stukken, hiermee bespaart u tijd en kosten en weet u precies wat er allemaal in uw bedrijf omgaat.

o Direct toegang tot informatie bij uw accountant en adviseur van ACCOUNTNET 

o 24 uur per dag / 7 dagen per week direct kunnen beschikken over de juiste (beslis)informatie 

o U hoeft beslist geen boekhouder te zijn om met ACCOUNTNET  Online te werken 

o De ACCOUNTNET  adviseur is er om u direct te helpen, ook bij vragen over het Online systeem

o Handleidingen voor ACCOUNTNET, een boekhoudcursus, informatie van de Spaanse fiscus, koers 

informatie is direct stand-by in het pakket opgenomen.

o Grotere wederzijdse betrokkenheid en inzicht, zowel bij u, als uw adviseur 

o Wanneer u een vraag heeft kijkt onze adviseur direct even mee en helpt u verder 

o Informatie raadplegen vanaf kantoor of thuis of waar dan ook ter wereld waar internet werkt

o Geen software beheer of zorg voor reservekopieën of update kosten

o Mogelijkheden om door te groeien binnen het pakket, zoals facturatie, voorraadbeheer, kassa, project-

administratie, urenadministratie, Bill of Materials en veel meer 

o Veilig betrouwbaar, geen zorgen over back-ups etc.

o Alle rapporten en overzichten direct beschikbaar zoals balans, resultatenrekening, overzicht 

openstaande rekeningen, te betalen IVA (btw), ouderdomsanalyses etc. etc.

o Heldere tariefstructuur, behalve een eenmalige betaling, een vast bedrag per maand 

o U staat niet alleen, onze medewerkers kunnen uw werk overnemen bij drukte, ziekte etc en kunnen de 

belastingaangiftes verzorgen, jaarstukken opmaken etc.   Natuurlijk kan dat ook door uw huidige 

accountant, gestor of boekhouder gedaan worden.

o Het gebruik van ACCOUNTNET  Online staat los van onze andere diensten, u kunt dit systeem dus 

gebruiken zonder dat u welke andere service of dienst van ons afneemt.



ACCOUNTNET online- boekhouden is een concept om onze dienstverlening en communicatie te 
verbeteren en u de meest optimale en flexibele oplossing te bieden voor uw administratie. 

U doet wat u kunt en wilt in uw eigen administratie en uw eigen accountant of een accountant of 
deskundige van ons verwerkt deze gegevens en doet eventueel aanvullende boekingen of andere 
werkzaamheden die u opgedragen heeft.

U betaalt maandelijks een vast bedrag als vergoeding voor het gebruik van ACCOUNTNET 

Wij werken samen met tal van specialisten, zoals:

o Nederlandse / Belgische Accountants
o Advocaten
o Juristen
o Fiscalisten
o Erfrecht deskundigen
o IT specialisten
o Makelaars
o Notarissen



Avenida Pais Valencia 12 bajo
03570 Villajoyosa
Tel 96 588 78 40

e-mail: info@accountnet.info

www.accountnet.info

http://www.accountnet.info/

