
Online boekhouden met MoneyMonk als beste uit test bij
BNR Nieuwsradio & BNR Zzpcafé!
"Echt smullen is MoneyMonk, een product dat helemaal van deze tijd is".
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SAMENVATTING

BNR Zzpcafé deed onderzoek naar het beste boekhoudpakket voor ZZP'ers. Afgelopen
zaterdag werden de bevindingen in de radio-uitzending toegelicht. De meeste
boekhoudsystemen zijn oubollig, maar "echt smullen is MoneyMonk, het is helemaal van deze
tijd", aldus Bram van Dijk.

BNR Zzpcafé deed onderzoek naar het beste boekhoudpakket voor ZZP'ers. 

Afgelopen zaterdag werden de bevindingen in de radio-uitzending toegelicht. De meeste
boekhoudsystemen zijn oubollig, maar "echt smullen is MoneyMonk, het is helemaal van deze
tijd", aldus Bram van Dijk.

MoneyMonk ontwikkelt een totaaloplossing waarmee ZZP'ers hun volledige administratie
kunnen bijhouden. Het volledige proces in één product; van offerte, uren, ritten, facturatie,
btw-aangifte, tot en met de jaarafsluiting. 

Eigenaar "Jasper Horstink" van MoneyMonk: "Wij zijn enorm trots op deze beoordeling, een
echt aangename verrassing! Met MoneyMonk proberen we de ZZP'er een eenvoudig te
gebruiken alternatief te bieden. Leuk om te horen dat ons product ook zo ervaren wordt!".

ZZP Online | Wat is het beste online boekhoudsysteem?
http://www.bnr.nl/radio/zzp-cafe/867581-1502/zzp-online-wat-is-het-beste-online-boekhoudsysteem
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""Echt smullen is MoneyMonk. Daarin wordt boekhouden bijna leuk."."
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— Bram van Dijk

""Het programma open je in de browser en is helemaal van deze tijd!""
— Bram van Dijk
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WOORDVOERDER

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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