
VHAS Prijslijst 2008 
 
 
Modules  

 
Overzicht van de modules per administratie 
 
VHAS Basis 
VHAS Basis omvat relatiebeheer en het standaard financiële pakket. Meerdere medewerkers van zowel 
een bedrijf als van een administratiekantoor kunnen toegang krijgen tot een administratie.  
  

VHAS Basis Intern 

De VHAS Basis Intern module omvat hetzelfde als VHAS Basis, echter kunnen alleen medewerkers van 
een administratiekantoor toegang krijgen tot een administratie.  
  
VHAS Facturatie  

Met deze module kunnen facturen en aanmaningen gemaakt worden. Facturen en aanmaningen worden 
gegenereerd in PDF, waardoor ze eenvoudig zijn af te drukken.  
Is niet mogelijk in combinatie met VHAS Basis Intern. 
  
VHAS ClieOp 

Met deze module kunnen ClieOp03 bestanden gegenereerd worden met betalingen of incasso's. 
Een ClieOp03 bestand kan daarna geimporteerd worden in een bankprogramma, waarna het verwerkt 
wordt door de bank. 
Is niet mogelijk in combinatie met VHAS Basis Intern. 
 
VHAS Kostenplaats 

Deze module maakt het mogelijk om op kostenplaatsen te kunnen boeken. 
 
VHAS Rapportages 

Uitbreiding op de VHAS Basis (Intern) module. Deze module maakt het mogelijk om standaard rapporten 
uit het systeem te halen. Deze kunnen in Excel of PDF geexporteerd worden. Specifieke rapporten naar 
wens van een klant kunnen ontwikkeld worden op uurtarief. Daarna 15% onderhoudskosten van de 
gefactureerde ontwikkelkosten per jaar. 
  
 

Prijzen abonnement 

 
In het volgende overzicht de prijzen per module. 
 
 Per maand Per jaar 
VHAS Basis 25 300 
VHAS Basis Intern 5 60 
VHAS Facturatie 10 120 
VHAS ClieOp 10 120 
VHAS Kostenplaats 5 60 

VHAS Rapportages 0 0 
 
*      Facturen worden in januari verstuurd voor een jaar vooruit (1 jan t/m 31 dec). 
**    Bij het aanmaken van een administratie gedurende een jaar, worden de resterende maanden, inclusief de maand van aanmaak 
 gefactureerd. 
***  Alle prijzen in Euro en exclusief BTW 

 
 



Kortingsregelingen 
 
Bedrijven 

Wanneer een bedrijf een constructie heeft met een holding en een of meerdere werkmaatschappijen of 
alleen meerdere werkmaatschappijen, dan gelden de volgende kortingen; 
1e administratie: 0% (normale prijs) 
2e, 3e , etc administratie : 50%  
Vereiste is dat er minimaal één hoofdaccount is die tot alle bedrijven toegang heeft. De volgorde van 1e, 
2e, 3e etc is afhankelijk van de prijs van alle modules per administratie, aflopend van hoog naar laag.  
 
Administratiekantoren 

Administratiekantoren kunnen een korting krijgen op het aan hen gefactureerde bedrag, afhankelijk van 
het aantal bedrijven waar ze toegang tot hebben. 
 
Aantal bedrijven 1 t/m 4 5 t/m 15 15 t/m 25 25+ 

Korting (%) 0 5 10 15 

 
 
 



Voorbeeld 
 
Dhr. O.N. Dernemer heeft een abonnement op 3 administraties. Een holding en twee 
werkmaatschappijen. Hij heeft zelf toegang tot alle administraties. De accountant Dhr. C. IJvertjes heeft 
ook toegang tot alle administraties. Verder zijn er 3 personeelsleden die toegang hebben tot de 
administratie van werkmaatschappij 1 en 4 personeelsleden die toegang hebben tot de administratie van 
werkmaatschappij 2. 
Voor de holding wordt alleen de VHAS Basis module gebruikt. 
Voor werkmaatschappij 1 de modules VHAS Basis, VHAS Facturatie en VHAS ClieOp. 
Voor werkmaatschappij 2 de modules VHAS Basis, VHAS Facturatie en VHAS ClieOp. 
 
De factuur voor Dhr. Dernemer zal er als volgt uitzien; 
 
Holding    VHAS Basis   300,00 

Werkmaatschappij 1   VHAS Basis   300,00 

     VHAS Facturatie  120,00 

     VHAS ClieOp   120,00 

Werkmaatschappij 2   VHAS Basis   300,00 

     VHAS Facturatie  120,00 

     VHAS ClieOp   120,00 

Subtotaal       1380,00  

Korting op Holding       150,00- 

Korting op Werkmaatschappij 2     270,00-  

Totaal ex BTW           960,00 

 

 

 

De accountant Dhr. C. IJvertjes heeft naast Dhr. O.N. Dernemer ook 14 andere klanten, waarvoor hij een 
administratie doet. De accountant ontvangt voor deze 14 klanten een factuur, die hij verwerkt in zijn 
uurtarief. Van deze 14 klanten zijn er 6 die ook zelf online inzage willen hebben in hun administratie. De 
overige 8 niet. 
De factuur voor de accountant zal er als volgt uitzien; 
 

        

VHAS Basis 6x        1800,00 

VHAS Basis Intern 8x       480,00 

Subtotaal       2280,00 

Korting voor 17 administraties 10%    228,00- 

Totaal ex BTW       2052,00 

 

 

 

 

 

 

 


