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Als accountant, boekhouder of administratiekantoor wilt u het beste 

voor u en uw klanten. Kies daarom voor e-Boekhouden.nl. Daarmee 

werkt u eenvoudig online samen met uw klanten. U kiest zelf hoe u 

deze samenwerking vormgee�. Zo kunt u professionele, flexibele 

service bieden.

Online samenwerken
U wilt zo e�ciënt mogelijk samenwerken met uw klanten. Bepaal 

samen hoe u de samenwerking vormgee�. Er zijn vier

mogelijkheden:

1.  U voert de volledige administratie, 

 uw klant kijkt niet mee.

2.  U voert de volledige administratie,

 uw klant krijgt toegang.

3.  U voert de administratie samen met uw klant,

 u kunt beiden gegevens invoeren.

4.  Uw klant voert de administratie,

 u controleert en wijzigt waar nodig.

In alle gevallen bepaalt u zelf welke mogelijkheden uw klant hee�.

U kunt per administratie een samenwerkingsvorm kiezen.
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Wij bieden

Gratis btw-aangi�e en opgaaf ICP

Vaste activamodule

Kostenplaatsen

Scan & Herken en Mail & Herken

Bankkoppelingen

Rapportageso�ware-koppelingen

Ondersteuning RGS - Referentie Grootboekschema

         En nog veel meer

Gratis account
Accountants, boekhouders en administratiekantoren betalen geen 

extra kosten voor een account. U betaalt per administratie en zit 

dus niet vast aan een jaarlicentie. De eerste administratie is boven-

dien gratis. Gebruik deze voor uzelf, als demo-omgeving of als 

administratie voor een van uw klanten.

Kijk op onze prijzenpagina voor alle tarieven.
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https://www.e-boekhouden.nl/prijzen


Bent u een expert in e-Boekhouden.nl en kunt u ondernemers helpen

bij de boekhouding? Meld u gratis aan voor onze accountantslijst!

https://www.e-boekhouden.nl/accountantslijst


Boekhouden met uw eigen logo
Het is mogelijk om e-Boekhouden.nl uit te voeren met uw eigen

logo. Personaliseer de inlogomgeving van uw klanten door

gebruik te maken van uw eigen logo. Zo creëert u een herkenbare en 

vertrouwde omgeving voor uw klanten.

Inloggen vanaf uw website
Wilt u dat uw klanten direct vanuit uw website toegang hebben tot 

hun boekhouding in e-Boekhouden.nl? Dat kan! U plaatst eenvoudig 

een link waarmee uw klanten direct inloggen vanaf uw website.
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Gratis support
e-Boekhouden.nl biedt gratis support voor u én uw klanten.

Gratis helpdesk

Diverse handleidingen

Een uitgebreide knowledgebase

Videotrainingen

Hee� u vragen of opmerkingen over e-Boekhouden.nl? Onze deskundige 

helpdesk beantwoordt al uw vragen. Geen dure 0900-nummers, maar een 

razendsnelle helpdesk zonder extra kosten. Onze klanten beoordelen ons 

niet voor niets met een 9,3!

Bel 088 - 6500 200 of mail naar support@e-Boekhouden.nl,
we helpen u graag verder.



Beoordeeld met een 9,3!

  
  Stefan Jacobs | Boekhouding Twente

“Wij zijn zeer tevreden over de uitgebreide functionaliteiten in

combinatie met de scherpe prijzen. Met e-Boekhouden.nl werken wij 

snel en e�ciënt.”

  Arold Willems | Administratie & Advies

“e-Boekhouden.nl: snel administraties opstarten, gebruiksvriendelijk 

en een goede prijs-kwaliteitverhouding. Daarnaast ook onze

complimenten aan de snelle en kundige helpdesk.”

Lees meer reviews op onze website
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https://www.e-boekhouden.nl


Kortom, daarom e-Boekhouden.nl

Compleet: alle functies die u nodig hee�

Gratis deskundige helpdesk voor u én uw klanten

Diverse handige koppelingen

Inclusief btw- en icp-aangi�e, geen PKIoverheid-certificaat nodig

Het best beoordeelde boekhoudpakket

De eerste administratie gratis!

Contact
Hee� u vragen of opmerkingen? 

Neem contact met ons op via sales@e-Boekhouden.nl

of bel 088 - 6500 200. 
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