
Begeleidingspaketten Gere-geld 
 
Welkom als gebruiker/ster van de software van Gere-geld. U heeft een uitstekende keuze gemaakt, 
en u gaat tijd, geld en/of frustratie besparen.  

Onze uitspraak: Iedereen kan boekhouden staat er niet voor niets. Echter, als u nog nooit iets 

met de boekhouding of financiën te maken heeft gehad, is het wel iets dat u wil leren. Zoals alles dat 
nieuw is, kost dit enige tijd en energie.  
 
Hoogstwaarschijnlijk heeft u al gebruik gemaakt van het aanbod dat voor alle nieuwe gebruikers van 
Gere-geld geldt. We helpen iedere nieuwe gebruiker gratis in ca. één uur aan de slag. We richten dan 
samen met u de boekhouding in. Waar komt het logo, algemene voorwaarden, betalingstermijn en 
samen uw eigen rapportage maken. Daarnaast nog een rondleiding door het voor u nieuwe pakket. 
 
Geïntegreerd in Gere-geld zijn de instructiefilmpjes van drie tot zes minuten. Als u deze bekijkt, dan 
word u door alle invoervelden geleidt. U ziet het scherm, met daarbij de toelichting. Daarnaast zijn er 
PDF’s in Gere-geld voor diegenen die de voorkeur geven aan lezen. 
 
Maar als de wereld van de boekhouding volledig nieuw is voor u, dan zijn er de drie 
begeleidingspakketten om u volledig te ondersteunen. Na de begeleiding kunt u zelfstandig de 
administratie voeren. Mocht u daarna tot de conclusie komen dat u er geen tijd aan wil besteden 
omdat u het gelijk al heel druk heeft, dan kunnen wij de 
administratie naadloos overnemen. Maar dan heeft u wel de kennis 
om de cijfers te beoordelen. U kunt altijd in uw eigen administratie, 
en dan met name de rapportage om uw financiële situatie te 
bekijken. Natuurlijk is er ook de mogelijkheid om samen te werken. U 
factureert vanuit Gere-geld, maar besteed de rest uit aan het 
administratiekantoor. Aan het einde van het jaar is het ook mogelijk 
om het gehele jaar te laten controleren en de aangiften 
inkomstenbelastin of vennootschapsbelasting te laten doen. 
 
De begeleiding zal een combinatie zijn van telefonisch en teamviewer. Als u de software download 
(https://www.teamviewer.com/nl/index.aspx ) dan kunnen wij meekijken en meewerken op uw 
computer / laptop. Samenwerken krijgt zo een nieuwe dimensie. Zodra u teamviewer afsluit, is deze 
meekijkfunctie ook verbroken en afgesloten. 
 

3 maanden  € 175,= 
Als u al wel eerder te maken heeft gehad met de boekhouding, maar goed op weg geholpen wil 
worden met Gere-geld is dit een ideaal pakket voor u. 
In deze drie maanden begeleiden we u een uur per maand. Dan nemen we uw administratie door 
van de lopende maand. Zijn de inkoopfacturen goed geboekt, zijn de verkoopfacturen goed geboekt 
en de zijn de bank en de kasbedragen goed verwerkt. Daarnaast voorzien wij u van de tips in  

Gere-geld en krijgt u middels de maandrapportage goed inzicht in uw 
eigen financiële situatie. 
 
Bent u geen starter? Dan leveren we ook nog mee dat de beginbalans 
en laatste resultatenrekening (uw laatste jaarrekening) ingelezen kan 
worden in Gere-geld. Dan heeft u ook in Gere-geld de vergelijkende 
cijfers paraat. 
 

In deze drie maanden komt er ook altijd een BTW aangifte voor. Deze kunnen we gezamenlijk doen, 
nadat we de administratie van het kwartaal doorgenomen hebben. 

https://www.teamviewer.com/nl/index.aspx


6 maanden  € 300,= 
U heeft in het verleden wel eens iets te maken gehad met financiën, maar heeft twijfels of u dit zelf 
wel helemaal bij kunt houden? Dan is dit het pakket voor u. 
In deze zes maanden begeleiden we u een uur per maand. Dan nemen we uw administratie door van 
de lopende maand. Zijn de inkoopfacturen goed geboekt, zijn de verkoopfacturen goed geboekt en 
de zijn de bank en de kasbedragen goed verwerkt. Daarnaast voorzien wij u van de tips in  
Gere-geld en krijgt u middels de maandrapportage goed inzicht in uw eigen financiële situatie. 
 
Bent u geen starter? Dan leveren we ook nog mee dat de beginbalans en laatste resultatenrekening 
(uw laatste jaarrekening) ingelezen kan worden in Gere-geld. Dan heeft u ook in Gere-geld de 
vergelijkende cijfers paraat. 
 
In deze zes maanden komen er ook altijd twee BTW aangiften voor. Deze kunnen we gezamenlijk 
doen, nadat we de administratie van het lopende kwartaal doorgenomen hebben. 
 
 

12 maanden € 300,= 
U heeft nog nooit iets met een boekhouding te maken gehad. U bent wel ondernemer / ZZP-er 
geworden, met daarbij de verplichting om de administratie bij te houden.  
 
In deze twaalf maanden begeleiden we u een halfuur per maand. Dan nemen we uw administratie 
door van de lopende maand. Zijn de inkoopfacturen goed geboekt, zijn de verkoopfacturen goed 
geboekt en de zijn de bank en de kasbedragen goed verwerkt. 
Daarnaast voorzien wij u van de tips in  
Gere-geld en krijgt u middels de maandrapportage goed inzicht in 
uw eigen financiële situatie. 
 
Bent u geen starter? Dan leveren we ook nog mee dat de 
beginbalans en laatste resultatenrekening (uw laatste jaarrekening) 
ingelezen kan worden in Gere-geld. Dan heeft u ook in Gere-geld 
de vergelijkende cijfers paraat. 
 
In deze twaalf maanden komen er ook altijd vier BTW aangiften voor. Deze kunnen we gezamenlijk 
doen, nadat we de administratie van het lopende kwartaal doorgenomen hebben. 
 
Binnen twaalf maanden komt er ook altijd een jaarafsluiting voor. Samen met u stellen we dan de 
jaarrekening op, en maken we de eindejaarsboeking.  
 
U heeft nu een volledig boekjaar doorlopen en bent alle mogelijkheden een keer tegen gekomen. We 
hebben u bij alle vragen goed van dienst kunnen zijn. 
 
Mocht u een halfuur per maand te weinig vinden, dan kunt u dit ook tweemaal afnemen. Dan 
begeleiden wij u een heel uur per maand. Als u dit begeleidingspakket twee maal afneemt, dan krijgt 

u € 100,= korting en betaald u dus € 500,= voor de periode van twaalf maanden 


