
Het beste ZZP boekhoudprogramma MoneyMonk
lanceert dé oplossing voor bonnetjesprobleem van
zzp'er!
MoneyMonk lanceert iPhone App voor bonnetjesprobleem van zzp'er.
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SAMENVATTING

Vorig jaar nog werd MoneyMonk door BNR Zzpcafé uitgeroepen tot beste en gebruiksvriendelijkste

boekhoudprogramma voor zzp'ers. Om deze onderscheiding te kunnen handhaven hebben we het

boekhoudproces voor de zzp'er nog verder verbeterd en vereenvoudigt door de grootste ergernis

van zzp'ers weg te nemen: bonnetjes verwerken in je administratie. MoneyMonk heeft hiervoor de

oplossing! De MoneyMonk iPhone App. Fotografeer je bonnetjes, upload deze naar je administratie

en verwerk deze binnen 10 seconden in je administratie.

Voor de grootste ergernis van zzp'ers heeft het beste boekhoudprogramma voor zzp'ers,
MoneyMonk, dé oplossing.

Gisteren lanceerde MoneyMonk de MoneyMonk iPhone App. Worstel vanaf nu nooit meer met een
stapel bonnetjes. Fotografeer je bonnetjes, upload deze naar je administratie. In je werkbak in
MoneyMonk vind je je bonnetjes terug en verwerk je ze razendsnel in je boekhouding.

MoneyMonk - Online boekhouden zonder gedoe, boekhouden voor ZZP’ers in begrijpelijke taal!

Als zzp'er heb je vanaf vandaag je financiële situatie in je broekzak.

Met de functies Inzichten en Geld zie je direct je...

- omzet
- kosten
- bedrijfsresultaat
- te ontvangen of te betalen BTW
- te ontvangen geld van je klanten
- betaalverplichtingen aan leveranciers
- banksaldo's
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Website MoneyMonk
https://www.moneymonk.nl

Probeer MoneyMonk 30 dagen gratis
https://www.moneymonk.nl/aanmelden-moneymonk-compleet

Download de MoneyMonk iOS App
https://itunes.apple.com/nl/app/moneymonk/id1069868581?mt=8
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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!

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

Jasper Horstink

Directeur

www.moneymonk.nl
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