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ZO VOORKOM JE ALS ONDERNEMER EEN BONNETJESCHAOS

Zo voorkom je als 
ondernemer een 
bonnetjeschaos 
Na het recordaantal van 135.000 bedrijven dat in 2017 werd 
 opgericht, werd wederom een record gevestigd in het eerste 
 kwartaal van 2018: 10% meer starters dan vorig jaar wagen de 
sprong. Spannend en leuk. Maar die boekhouding? Een nood
zakelijk kwaad dat voor veel ondernemers gelijkstaat aan een 
Excelbestand en een schoenendoos vol bonnetjes. 

Zelf de administratie doen
Maar liefst 85 procent van de kleine ondernemers doet 
zelf de boekhouding, voornamelijk om kosten te drukken. 
Deze kunnen oplopen van enkele honderden euro’s voor 
een boekhouder, tot meer dan 2.000 euro voor  complete 
 administraties. Heb je een onderneming of start je een 
onderneming? Dan kan ‘het vereenvoudigen van je boek
houding’, waarschijnlijk tijd en geld besparen.

Dit hebben een schoenendoos  
en Excel gemeen
Op het eerste gezicht hebben een schoenendoos en Excel 
weinig gemeen, maar ze huizen beide belangrijke boekhoud
informatie van kleine ondernemers. Vijftien procent gebruikt 
anno 2017 nog Excel voor de boekhouding en maar liefst 44 
procent heeft alleen een offline versie van bonnen in ‘een 
schoenendoos’. 

De Bonnen & Facturen 
 functionaliteit in de  Mobiel 
Bankieren App van ING maakt 
je boekhouding een stuk 
eenvoudiger en overzich
telijker. Je hoeft niet ieder 
kwartaal opnieuw op zoek 
naar alle bonnen en facturen 
in je mailbox of schoenen
doos. Scan ze in de app en 
je hebt alles overzichtelijk 
op één plek. Handig voor de 
btwaangifte, prettig voor de 
boekhouder én je ziet direct 
hoe je bedrijf ervoor staat. 
Zo haal je meer euro’s uit je 
bonnen en facturen.

Ervaringen met Bonnen & Facturen
Inmiddels is de functionaliteit een aantal maanden beschik
baar, en de geluiden zijn positief. Ron van der Veer, adviseur 
zakelijk bij ING voor Alphen aan den Rijn e.o., sprak diverse 
ondernemers over Bonnen & Facturen:

“Ik vind het een waardevolle toevoeging om mijn (niet 
erg omvangrijke) administratie 'on the fly' bij te werken. 
 Achteraf is het altijd weer een heel 'uitgezoek', maar dat  
is nu dus niet meer nodig.”

“Scannen van een bon werkt prima, app functioneert hier 
goed. Vervolgens het btwtarief kunnen selecteren en extra 
info  toevoegen is ook erg makkelijk.”

“Het werkt top! Ik mail inmiddels ook mijn digitale facturen  
naar de app.” 

Wil jij ook een over
zichtelijke boekhouding die 
je overal kunt bijwerken? 
Scan dan facturen en 
 bonnen voortaan met de 
Mobiel Bankieren App van 
ING. Bekijk meer op www.ing.nl /
bonnenenfacturen  

Ron van der Veer en Kevin van Kempen, 
adviseurs zakelijk bij ING


