
MoneyMonk op RTL Z
Oprichter Jasper Horstink van MoneyMonk pitcht in het programma Z in Zaken bij
Rens de Jong
14 DECEMBER 2015, CAFÉ ZOUTHAVEN AMSTERDAM

SAMENVATTING

Elke week krijgt een kansrijke start-up de mogelijkheid om zijn of haar bedrijf te pitchen in het

programma Z in Zaken op RTL Z. Daarom was Jasper Horstink van MoneyMonk afgelopen vrijdag te

gast bij Rens de Jong. In één minuut vertelde hij wat de droom van MoneyMonk is en hoe zij

boekhouden écht makkelijk maken voor ZZP'ers. Benieuwd? Bekijk dan hieronder de pitch van

mede-oprichter Jasper Horstink.

MoneyMonk - Online boekhoudprogramma voor ZZP'ers

Elke week krijgt een kansrijke start-up de mogelijkheid om zijn of haar bedrijf te pitchen in het
programma Z in Zaken op RTL Z. Daarom was Jasper Horstink van MoneyMonk afgelopen vrijdag te
gast bij Rens de Jong. In één minuut vertelde hij wat de droom van MoneyMonk is en hoe zij
boekhouden écht makkelijk maken voor ZZP'ers.

Benieuwd? Bekijk dan hier de pitch van mede-oprichter Jasper Horstink.

Wil je zelf ervaren hoe makkelijk online boekhouden met MoneyMonk is?
Start je gratis proefabonnement op: www.moneymonk.nl

MoneyMonk op RTL Z bij Z in Zaken
http://www.rtlz.nl/tv/laatste-videos/de-pitch-jasper-horstink-van-moneymonk
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maken"."
— Mei Li Tan - House of Einstein
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CONTACTPERSONEN

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!

MoneyMonk is een softwarebedrijf gevestigd op het Science Park in Utrecht. 
Onze droom? Jou plezier geven in het bijhouden van je administratie!
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