
Prijslijst CASHWeb 2023

Basismodule

Boekhouden Compact
Inclusief één standaard administratie.

€ 32,50

€ 52,50

€ 72,50Boekhouden Compleet
Inclusief één standaard administratie.

Boekhouden Compact Pro
Inclusief twee standaard administraties.

Ledenadministratie * v.a. € 22,50

v.a. € 10,00

v.a. € 10,00Samenwerkportal *

Lonen stand-alone *

* Betaling naar gebruik. Zie www.cash.nl voor meer informatie.               
   Lonen is ook beschikbaar als aanvullende module.

Aanvullende Modules Algemeen

Factureren Compact € 35,00

€ 39,00Factureren Compleet

Urenregistratie
Inclusief factureren.

€ 49,00

v.a. € 10,00Lonen
Deze module betaal je naar gebruik.CRM € 35,00

€ 35,00Consolidatie

Aanvullende Modules Handel

Handel Compact
Inclusief factureren.

€ 89,00

€ 149,00Handel Compleet
Inclusief factureren.

Productie
Alleen i.c.m. Handel Compact of Handel Compleet.

€ 229,00

€ 49,00Service & Onderhoud
Alleen i.c.m. Handel Compact of Handel Compleet.

Extra's

Extra Standaard Administratie
Accountancy: € 3,50 per extra standaard administratie.

€ 10,00

€ 10,00Extra gelijktijdige gebruiker € 15,00Historisch abonnement
Gegevens behouden na beëindiging van het abonnement.
Inclusief 1 administratie; per extra administratie € 2,50.€ 10,00Engelse versie

Extra alleen-lezen  Administratie
Accountancy: € 1,00 per extra alleen-lezen administratie.

€ 2,50

€ 35,00Administratie Dashboard
Alleen i.c.m. Boekhouden

CASH Connect

Connect Module MKB
Inclusief 0 administraties.

€ 0,00

€ 13,00
per administratie

Connect administratie MKB

Extra PSD2-bankkoppeling
3 rekeningen zijn inbegrepen.

€ 2,00

€ 0,15
per scan

Extra Scan & Herken scans
20 scans per maand zijn inbegrepen.

Connect Module Accountancy
Inclusief 2 administraties.

€ 26,00

€ 6,00
per administratie

Extra Connect administratie
Accountancy

Extra Rabo Boekhoudkoppeling
3 rekeningen zijn inbegrepen.

€ 2,00

Stel jouw pakket samen met minimaal één basismodule en eventueel de gewenste aanvullende modules om de prijs van jouw abonnement
te bepalen. Je betaalt maandelijks vooruit per automatische incasso. 



Prijs per verloning  

Eerste 1 - 3 verloningen € 5,00
per stuk

€ 2,50
per stuk

€ 1,25
per stuk

Eerste 31 - 250 verloningen

Eerste 4 - 30 verloningen

Accountancy versie 
Als je als accountant onder de accountancy
gerelateerde SBI code valt bij jouw KvK inschrijving
kun je kiezen voor de Accountancy versie van CASH
Lonen voor € 1,00 per verloning met een minimum
van € 45,00 per maand. 

€ 1,00
per stuk

De kosten worden berekend op basis van nacalculatie, met een minimumbedrag van € 10,00 per maand. Bij aanvullend gebruik en betaling
van één van de overige modules van Visma CASH (van boekhouden tot ERP), vervalt het minimale maandbedrag automatisch. 

Extra's

Pensioenaangifte € 2,50
per stuk

€ 17,50Aangifte abonnement
Prijs per maand t/m 1000 berekeningen per jaar.

Loonaangifte € 7,50
per stuk

De Loonportal

€ 1,10
per stuk

Eerste 251 of meer verloningen

€ 35,00Aangifte abonnement onbeperkt
Prijs per maand vanaf 1000 berekeningen per jaar.

€ 15,50Mutatie Import (EPI)
Prijs per maand t/m 1000 berekeningen per jaar.

€ 30,00Mutatie Import (EPI) onbeperkt
Prijs per maand vanaf 1000 berekeningen per jaar.

€ 17,50Werkgeversdeel
Prijs per maand t/m 1000 berekeningen per jaar.

€ 35,00Werkgeversdeel onbeperkt
Prijs per maand vanaf 1000 berekeningen per jaar.

€ 17,50Werknemersdeel
Prijs per maand t/m 1000 berekeningen per jaar.

€ 35,00Werknemersdeel onbeperkt
Prijs per maand vanaf 1000 berekeningen per jaar.

€ 5,00
per administratie

Werkgeversdeel Accountancy  versie

€ 5,00
per administratie

Werknemersdeel Accountancy versie
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