
Overzicht online factuur services (versie 18-1-2012)
(bijlage artikel 'snel factureren, cashen én de BTW doen' gepubliceerd 1-11-2011 op 
www.tibbenwerkt.nl)

factuursturen.nl MoneyBird MoneyMedic

Eenvoudig factureren

verkoopfactuur (sjabloon) met eigen 
bedrijfsgegevens en logo

ja ja ja

digitale facturering: PDF via e-mail, beveiliging 
via SSL-certificaat, dagelijkse back-up

ja ja ja

bijlagen toevoegen (bijv. offerte, declaratie-
specificatie of alg. voorwaarden)

ja ja ja

herinneringssysteem: automatisch bij 
overschrijding betalingstermijn

ja ja ja

periodieke facturen verzenden ja ja, vanaf pakket 
'onbeperkt'

ja

facturen in meerdere talen ja: NL/GB/D/E/F/PL ja: NL/GB/D/I/DK
extra taal op 
verzoek

nee

offerte (geaccordeerde conceptfactuur) ja ja ja

adresboek voor klanten en leveranciers 
(debiteuren en crediteuren)

ja ja ja

assortiment: diensten/producten 
(artikelomschrijving, prijs, BTW-tarief)

ja ja, vanaf pakket 
'onbeperkt'

ja

helder overzicht van je verkopen, inkopen en 
brutowinst

ja ja ja

Snel cashen

betalingen ontvangen via iDEAL 
(in NL goed geaccepteerd betaalsysteem)

ja ja ja

betalingen ontvangen via PayPal
(int'l goed geaccepteerd betaalsysteem)

ja ja nee

kassa-/bestelknop: 
via je website of bestelformulier kan je
klant op elk moment (24/7) en zonder je
tussenkomst bestellen, betalen en de factuur
ontvangen

nee nee 

(maar via API wel 
koppeling met 
andere systemen te 
maken door ICT-
expert)

ja, zelf te 
implementeren

(én via API ook 
koppeling met 
andere systemen te 
maken door ICT-
expert)

De BTW doen

inkoopfacturen op categorie te boeken ja ja, vanaf pakket 
'plus'

ja

BTW-rapport: berekenen en klaarstomen
voor de Belastingdienst

ja ja ja
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factuursturen.nl MoneyBird MoneyMedic

Opties (die je later tijd/geld besparen voor een administratie die OK is voor Belastingdienst)

importeren bankmutaties, zodat je bespaart op
het in (laten) kloppen van data 

ja ja, vanaf pakket 
'plus'

nee

exporteren van data (bijv. naar administrateur)

• inkoopfacturen
• verkoopfacturen
• adresboek (klanten en leveranciers)
• producten 

ja (alles) ja, vanaf pakket 
'plus', in 
bestandsformaat:

CSV, Excel
CSV, Excel, PDF
CSV, v-Card
niet

nee

Extra App voor iPhone en 
iPod Touch
=> je cashflow 
managen vanaf je 
smartphone 

Investering in €, excl. 19% BTW

aanschafkosten en vaste kosten Pakket 'gratis' (3 
facturen/offertes 
per maand)

Max. € 10,--/maand

Pakket 'gratis': (3 
facturen/offertes per 
maand)

Pakket 'onbeperkt':
€ 10,--/maand

Pakket 'plus':
€ 25,--/maand

geen 
aanschafkosten of 
vaste kosten

variabele kosten € 0,40 per 
factuur/offerte

€ 0,59 per iDEAL-
betaling

€ 0,59 per iDEAL-
betaling

€ 2,20 per iDEAL-
betaling

Informatie Factuursturen.nl: verified by Freddie Leeman 3-11-2011, update 13-1-2012
Informatie MoneyBird: verified by Edwin Vlieg, 15-11-2011
Informatie MoneyMedic: verified by Stefan de Koning, 15-11-2011

Dit overzicht is verzameld en samengesteld door tibbenwerkt! 
Hiervan kun je veel gemak hebben, maar geen rechten aan ontlenen;-)

Hartelijke groet,
Hennie Tibben
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