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SAMENVATTING

MoneyMonk heeft sinds 5 januari 2017 een automatische boekhoudkoppeling met bunq. Koppel

éénmalig je bunq-rekening met MoneyMonk en je banktransacties staan voortaan real-time in je

boekhoudprogramma. Banktransacties downloaden en importeren behoort vanaf nu tot het verleden!

De real-time koppeling zorgt ervoor dat je altijd up-to-date bent. Je banksaldo en banktransacties

worden automatisch bijgewerkt in je boekhoudprogramma.

MoneyMonk heeft sinds 5 januari 2017 een automatische boekhoudkoppeling met bunq. Koppel
éénmalig je bunq-rekening met MoneyMonk en je banktransacties staan voortaan real-time in je
boekhoudprogramma.

Rekeninginformatie real-time in je boekhoudprogramma

Banktransacties downloaden en importeren behoort vanaf nu tot het verleden! De real-time koppeling
zorgt ervoor dat je altijd up-to-date bent. Je banksaldo en banktransacties worden automatisch
bijgewerkt in je boekhoudprogramma. Je loopt dus nóóit meer achter de feiten aan.

Slimme boekingsvoorstellen

MoneyMonk had al een module die banktransacties voor jou kan herkennen en op basis daarvan een
boekingsvsoorstel geeft. Doordat je je bunq-rekening koppelt met MoneyMonk geeft MoneyMonk
direct een boekingsvoorstel. Je banktransacties verwerk je daardoor razendsnel in je boekhouding.

Samenwerking bunq & MoneyMonk

bunq is een IT-bedrijf met een bankvergunning. Geen traditionele bank dus, maar de nieuwste van
Nederland! bunq ontwikkelt fantastische betaalapps door te luisteren naar haar gebruikers en is
transparant en onafhankelijk. bunq zit niet aan jouw geld en geeft je de vrijheid ermee te doen wat je
wilt, wanneer je wilt en hoe je wilt. bunq is the bank of the free.

Met bijna een vergelijkbare gedachte richtte Jasper Horstink eind 2012 MoneyMonk - Online
boekhouden voor ZZP'ers op. De traditionele boekhoudsoftware was blijkbaar te ingewikkeld. Het
boekhouden moest éénvoudiger worden! Niet klassiek 'boekhouden voor boekhouders' maar



boekhouden voor ZZP'ers in begrijpelijke taal.

MoneyMonk géén boekhouder, bunq géén bank

Beide bedrijven kijken op een andere manier naar hun markt en proberen buiten de gebaande paden
manieren en oplossingen te creëren om waarde toe te voegen voor hun doelgroep. Dat ICT en
Technologie daarbij een grote rol spelen zal dan ook niemand verbazen.

Ali Niknam - CEO bunq
“Net zoals bunq luistert MoneyMonk goed naar de wensen van haar gebruikers. Het innovatieve
karakter van MoneyMonk past daarom heel goed bij bunq. Iedere ZZP’er wil volledige controle over
zijn financiën. Met deze samenwerking dragen we daaraan bij.
Real-time inzicht hebben in je bankzaken betekent dat je als ZZP’er altijd direct op je rekening ziet
welke kosten en baten zijn afgeboekt. Dat maakt goed geïnformeerde keuzes maken een stuk
makkelijker. Ook in het weekend en tijdens feestdagen.”

bunq boekhoudkoppeling gebruiken?

Ben je klant bij MoneyMonk?
Log dan snel in op je administratie. In het bankboek kun je MoneyMonk direct koppelen met je bunq-
rekening. Meer informatie.

Heb je nog geen bunq-rekening?
Open direct je bunq-rekening en profiteer van de boekhoudkoppeling. Je bunq-rekening open je
vanuit de bunq-app, dus digitaal en binnen slechts enkele minuten!

Lees het persbericht
https://www.moneymonk.nl/bunq-moneymonk-automatische-boekhoudkoppeling
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"“Net zoals bunq luistert MoneyMonk goed naar de wensen van haar gebruikers. Het
innovatieve karakter van MoneyMonk past daarom heel goed bij bunq. Iedere ZZP’er wil
volledige controle over zijn financiën. Met deze samenwerking dragen we daaraan bij. Real-
time inzicht hebben in je bankzaken betekent dat je als ZZP’er altijd direct op je rekening ziet
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welke kosten en baten zijn afgeboekt. Dat maakt goed geïnformeerde keuzes maken een stuk
makkelijker. Ook in het weekend en tijdens feestdagen.”"
— Ali Niknam - CEO bunq
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OVER MONEYMONK B.V.

MoneyMonk is een online boekhoudprogramma speciaal voor ZZP'ers. Werk jij veel op uurbasis? Dan is
MoneyMonk bij uitstek geschikt voor jou!

Wij dromen van een wereld waarin de ZZP'er zelf grip kan houden op de financiële gezondheid van zijn bedrijf.
Een wereld waarin boekhouden niet langer een tijdrovende en ingewikkelde klus is, die het échte ondernemen
belemmert.

Wij geloven in intuïtieve boekhoudsoftware waarmee jou werk uit handen genomen wordt. Zodat jij je kan
focussen op hetgeen waarin jij wilt uitblinken. Daarom is MoneyMonk er voor jou!

Onze droom? Jou plezier geven in het bijhouden van je administratie!
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