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We� elijke rente bij te late betaling rekenen
Als schadevergoeding voor het te laat betalen van een open-
staande post mag u uw debiteuren wettelijke rente in rekening 
brengen. Als u anders 
met uw klanten bent 
overeengekomen is het 
ook mogelijk een hoger 
percentage in rekening 
te brengen. Met de mo-
dule Rentenota’s kunt 
u dit administratieve 
proces eenvoudig inre-
gelen.

Vastleggen 
we� elijke rente
U legt voor uw admini-
straties vast wat de wet-
telijke rente is. Omdat de 
rente gedurende het jaar kan verschillen kunt u in AccountView 
de ingangsdatum van de rente vastleggen. Bij het berekenen van 
de rente houdt AccountView rekening met de vervaldatum van 
de rente. De rente wordt berekend op basis van de totale waarde 
van de openstaande post.

Berekenen van de we� elijke rente
U kunt de wettelijke rente toevoegen op basis van de openstaan-
de posten. U kunt hierbij gebruik maken van de selectiemogelijk-
heden in AccountView en op deze manier de rente in een keer 
toevoegen aan de verschillende openstaande posten. Account-
View houdt rekening met de vervaldatum van de rente en van 
ingestelde rentevrije dagen. Aan de openstaande posten is nu de 
rente toegevoegd en deze kunt u in de lay-out van uw aanmaning 
meenemen.

Administratieve verwerking van de we� elijke rente
Met een eenvoudig rapport geeft AccountView inzicht in de to-
taal berekende wettelijke rente op de openstaande posten. Het 
zal in de praktijk voorkomen dat debiteuren wel de openstaande 
post betalen maar de wettelijke rente achterwege laten. Bij het 

Wilt u het proces van betalingsachterstand verder automatiseren en de gemiddelde 
betalingstermijn van uw debiteuren verkorten? Met de module Rentenota’s verhoogt u met één 

druk op de knop de openstaande posten met het we� elijk rentepercentage.

Voor iedereen 
die de

betalingstermijn 
van zijn

debiteuren wil 
terugdringen
en dit proces 

verder wil
automatiseren.

Uw voordeel
Belangrijke tijdbesparing door gelijksoortige  
boekingen eenmalig in te voeren en 
complexe standaardboekingen foutloos over 
te nemen. 
Optimaal gebruiksgemak doordat u hele  
bladzijden kunt tegenboeken en daardoor 
snel en foutloos uw maandafsluiting kunt 
doen.
Extra zekerheid door het aparte  
controlevenster, waarmee u vooraf de te 
kopiëren regels kunt nakijken op de nieuwe 
mutatiedatum, gewijzigde omschrijvingen en 
eventuele tegenboekingen.

Kosten
U investeert € 195,- voor Periodieke boekingen.
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Met de module Transitorische posten kunt u kosten en op-
brengsten automatisch toeschrijven aan meerdere perioden en 
zelfs boekjaren, zoals uw jaarlijkse verzekeringspremie. Hierdoor 
houdt u uw periodeoverzichten zuiver in het geval van vooruitbe-
taalde en nog te betalen kosten, en vooruit ontvangen en nog te 
ontvangen opbrengsten.

Meer dan één periode
Verdeel tijdens het boeken uw kosten en opbrengsten 
automatisch over meerdere perioden en zelfs boekjaren, 
waardoor u balansposten zuiver houdt. Betaal bijvoor-
beeld uw huur per kwartaal vooraf, maar ken uw huur-
kosten wel toe aan de juiste perioden voor een even-
wichtig beeld van uw periodecijfers.

Sterke rapportages
Gebruik de standaardrapportage voor duidelijke overzichten. Bij-
voorbeeld een overzicht transitorische posten, specifi catie saldo 
transitorische posten, rapportage tot en met een willekeurige pe-
riode, samengevatte of gedetailleerde overzichten.

Met een druk op de knop uw kosten en opbrengsten over meerdere perioden en boekjaren verdelen 
en direct zicht op de stand van zaken? Reken dan op de module Transitorische posten.

Voor iedereen 
die rekeningen
ontvangt voor 

meerdere
perioden en deze 

keurig wil
verdelen over de 

betre� ende
perioden.

verwerken van uw bankafschrift zal AccountView 
een verschil signaleren. Dit verschil kunt u direct 
op een opbrengstenrekening afboeken. De inci-
dentele baten worden pas geboekt als de rente 
ook daadwerkelijk betaald is.

Uw voordeel
Verbeterde liquiditeit door snellere betaling  
van uw facturen.
Tijdsbesparing door automatisch inregelen  
proces wettelijke rente berekenen en 
administratief verwerken.
Snel inzicht in de totaal berekende rente  
op openstaande posten door eenvoudige 
rapportage.
Geen tegenboekingen omdat incidentele  
baten pas worden geboekt als de rente 
betaald is.

U itbreidingsmodules
Rentenota’s is een uitbreiding op Aanmaningen. 
U kunt Rentenota’s uitbreiden met Inlezen bank-
mutaties.

Kosten
U investeert € 275,- voor Rentenota’s.
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