
Ondernemen betekent: iedere dag een 
nieuw avontuur. Vanuit passie bouwen aan 
een droom. Maar wie succes wil hebben, 
ontkomt niet aan de administratie. De 
boekhouding vraagt vaak veel tijd en geld. 
Dat kan ook anders: met Gere-geld wordt 
boekhouden gemakkelijk en overzichtelijk. 
Iedereen kan boekhouden!

Kost de boekhouding je 
veel tijd, geld en frustratie?

 Kies voor een betaalbare oplossing, 
kies voor Gere-geld. 

• ‘Mijn pakket heeft te veel opties: ik gebruik maar 10%.’

• ‘Ik wil een e-factuur maar dat kan niet!’

• ‘Alleen onleesbare overzichten waarop ik niet eens 
 kan inzoomen.’

• ‘Mijn administratiepakket is vooral duur en ingewikkeld.’

• ‘Ik heb al een duur pakket. Moet ik ook nog betalen 
 voor de jaarrekening!’

‘Iedereen kan 
       boekhouden’

• ‘Foutje in de formule, foutje in de aangifte.’ 

• ‘Helaas weer over een formule getypt.’

• ‘Te veel winst in de aangifte en dus te veel betaald.’

• ‘Te weinig winst en nu een boete!’

• ‘Excel kost vooral veel tijd.’

Boekhouden in Excel? Boekhouden met een ander pakket?

Iedereen kan boekhouden! 
Ontdek het zelf met de gratis 
demo op www.gere-geld.nl of 
op www.administratieveoplossing.nl. 

Gere-geld B.V.
Aurora 17 
5591 PL Heeze
06 – 51 47 42 41 

info@gere-geld.nl 
www.gere-geld.nl 
www.administratieveoplossing.nl 

Machiel Keet
Eigenaar



Jaarrekening € 500 € 500 € 250

Onze belofte: iedereen kan boekhouden
Ben jij als ondernemer zelf verantwoordelijk voor de 
boekhouding? Vind je dat dit (te) veel tijd en aandacht 
vraagt? Wil je meer overzicht én meer tijd om te 
ondernemen? Kies dan voor het boekhoudpakket van 
Gere-geld. Geen opleiding nodig, gewoon beginnen. 
Gere-geld wijst de weg. Wij halveren je boekhoudtijd 
en verdubbelen je financieel inzicht. 

Gratis bestaat niet 
Boekhouden kost tijd. En ondernemers weten het 
maar al te goed: tijd = geld. Alle reden dus om de 
boekhouding zo efficiënt en makkelijk mogelijk in te 
richten. Veel zzp’ers denken dat Excel daar een goede 
oplossing voor is. Excel lijkt gratis maar is het zeker 
niet: wie de boekhouding met Excel doet, is gemiddeld 
een uur per week kwijt. Dat betekent maar liefst 52 
uur per jaar die niet facturabel zijn! Met Gere-geld kan 
het in de helft van de tijd, slechts 30 minuten per 
week. Boekhouden met Gere-geld = meer tijd om te 
ondernemen. 

Ondernemen is vooruit kijken
Een boekhoudpakket sluit je niet zo vaak af: dat is een 
langetermijninvestering. Met Gere-geld wordt dat een 
slimme investering in je ondernemersvaardigheden, 
want door ons begeleidingspakket bespaar je tijd en leer 
je de boekhouding doorgronden. Na het eerste jaar 
bespaar je bovendien flink op de kosten: een B.V. betaalt 
dan maar € 620,00 en een eenmanszaak slechts € 280,00.

‘De wens om te gaan ondernemen, was bij mij al 
jaren sluimerend aanwezig. Toen ik in 2015 de 
stap heb gezet om mijn bedrijf Spoor 3 HRM te 
beginnen, vond ik het belangrijk om financieel 
inzicht te krijgen. Ik had geen boekhoudkundige 
ervaring maar wilde als startende ondernemer 
ook niet veel geld investeren in de boekhouding. 
Het pakket van Gere-geld sluit daarom perfect 
aan bij mijn wensen. Ik kan veel zelf doen, het 
verschaft inzicht in mijn resultaten en de 
uitstraling van mijn facturen is goed. Daarnaast 
is het ook nog eens erg goedkoop en dus 
voordeliger dan alles uitbesteden aan een 
boekhoudkantoor. 

Eenmaal per maand heb ik een uur contact met 
het aan Gere-geld gekoppelde 
boekhoudkantoor om mijn vragen door te 
nemen. Zij controleren dan ook wat er 
eventueel niet goed gegaan is. Erg prettig! 
Gere-geld is in mijn ogen de perfecte partij voor 
de startende en kleine ondernemer die graag 
wat kosten op de boekhouding wil besparen, 
maar niet op kwaliteit wil inleveren.’

Barrie Spoorenberg, 
eigenaar Spoor 3 HRM

Test het zelf met de gratis demo op 
www.gere-geld.nl of www.administratieveoplossing.nl.

Barrie Spoorenberg, 
eigenaar Spoor 3 HRM

7 redenen om te 
kiezen voor Gere-geld:

‘Perfecte partij 
voor wie kosten 
wil besparen 
zonder op kwaliteit 
in te leveren’

Eenvoudig factureren met e-factuur en pdf.

24/7 inzicht in omzet, klanten en leveranciers.

Automatisch inlezen en afletteren van bankmutaties. 

Snelle BTW-aangifte, nooit meer inloggen bij de Belastingdienst!

Jaarrekening opmaken en deponeren bij de KvK met een muisklik.  

Professionele begeleiding door een administratiekantoor.

Optioneel: uitbesteden aangifte belastingen.  
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Benieuwd wat 
Gere-geld voor jou 

kan betekenen? 

Excel

Legenda

Kostentabel

Boekhouding

BTW-aangifte

Aangifte inkomstenbelasting

Begeleiding eerste jaar **

Abonnementskosten

Automatisch

Exact online Gere-geld

Niet van toepassing € 61 per maand € 15 per maand

Automatisch

52 keer per jaar
€ 3.2501 uur 

4 uur 

4 keer per jaar

30 min 30 min

€ 732

€ 100 € 100 € 100

€ 1.200

€ 6.050 € 4.157 € 3.355

€ 1.800 € 2.532 € 1.730

€ 1.200 € 1.200

€ 180

€ 1.000

€ 1.625€ 1.625

‘Wij halveren je 
boekhoudtijd en 
verdubbelen je 
financieel inzicht’

Totaalkosten eerste jaar 

Kosten eerste jaar

Tijdsduur per keer

Kosten eerste jaar

Aantal keer per jaar

Gemiddelde kosten tegen € 62,50 per uur *

*  € 62,50 is een gemiddelde uurprijs voor ondernemers

**  Bij Gere-geld neemt u een begeleidingspakket voor 12 maanden.
 De prijzen bij Excel en Exact zijn gebaseerd op begeleiding door
 een vergelijkbaar administratiekantoor


