
v.1.3

Tarieven Visma eAccounting

Visma eAccounting Factureren Visma eAccounting Visma eAccounting + Webshop

€9,- per maand €15,- per maand €34,- per maand

bij 12 maanden bij 12 maanden bij 12 maanden

€11,- p.m. bij 3 maanden €18,- p.m. bij 3 maanden €39,- p.m. bij 3 maanden

Wilt u meer dan alleen factureren? 

Upgraden kan altijd. 

Activeer aanvullende modules      

wanneer u dat wilt: 

Activeer aanvullende modules      

wanneer u dat wilt: 

Bundel 'Orders & Offertes' €6 p.m. Bundel 'Orders & Offertes' €6 p.m.

Urenregistratie € 9 p.m. Urenregistratie € 9 p.m.

(extra gebruiker € 5 p.m.) (extra gebruiker € 5 p.m.)

Financial Overview € 6 p.m.  Financial Overview € 6 p.m. 

Visma Website € 9 p.m.

Visma Webshop € 19 p.m.

Visma Webshop+ € 49 p.m.

Betaling van de eerste termijn geschiedt vooraf, waarna wij op basis van automatische incasso factureren

Eerst starten met een website of webshop?

Visma Website Visma Webshop Visma Webshop+

€9,- per maand €19,- per maand €49,- per maand

bij 12 maanden bij 12 maanden bij 12 maanden

€11,- p.m. bij 3 maanden €21,- p.m. bij 3 maanden €51,- p.m. bij 3 maanden

Eenvoudig een representatieve 

website.

Uw eigen professionele webshop. Extra t.o.v. Visma Webshop: 

Internationale betalingen.

Betaling van de eerste termijn geschiedt vooraf, waarna wij op basis van automatische incasso factureren
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Een moderne en professionele website of webshop maakt u heel eenvoudig

Upgrade Visma Webshop naar Visma 

Webshop+ € 30 p.m. 

Visma eAccounting geeft actueel inzicht in uw financiële status.

 Waar u ook bent, vanuit de cloud. Zo weet u altijd waar u aan toe bent. 

Daarnaast betaalt u alleen voor wat u nodig heeft: aanvullende modules zet u zelf eenvoudig aan of uit.

In een paar minuten aan de slag

Geen zorgen om technische zaken. Automatisch gekoppeld aan uw 

boekhouding in eAccounting.

Acties en kortingen voor             

specifieke klanten.

 met Visma Website of Webhop. Een cursus of training is niet nodig. 

Kies uit professionele kant-en-klare 

ontwerpen.

Inclusief diverse betaalmethoden. Beloon klanten voor het                  

werven van nieuwe klanten.

Contact

Direct starten! Direct starten! Direct starten!

Direct starten! Direct starten!Direct starten!
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