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Visionplanner alle
modules

prijslijst



2.

Core

Prijzen Visionplanner
Geldig vanaf: 01-01-2023

Onbeperkt aantal kantoorsjablonen

Overzicht van alle dossiers

Overzicht van alle checklists

Eigen styling in e-mails

Eigen styling in rapporten

Klantenkaart

Gebruikersrollen en -rechtenTelefonische support

Altijd van toepassing 

Klanten groeperen met labels
Kantoorbanner

Mobiele app voor klanten

Beheer van checklists en werkprogramma’s

Flyers voor marketing

De kosten voor het archiveren van dossiers waarvoor geen Compilation ‘First edition’ abonnement meer actief zijn bedragen € 1,00 per administratie per maand.

De kosten voor het importeren van cijfers uit Infine/Visionplanner Studio en het deponeren bij de Kamer van Koophandel bedragen € 1,00 per 

administratie per maand.

Voor kantoren geldt een minimum factuurbedrag van € 125 per maand

Voor kantoren die enkel deponeren bij KvK of bank is dit minimum factuurbedrag € 25

11,-5,501,50 €€ €

Compilation

Financieel verslag (zonder jaarrekening)

Dashboard met jaarcijfers (maximaal 2 presentaties)

SBR jaarrekening voor banken (natuurlijke personen)

Samensteldossier

Jaarrekening micro en klein

Jaarrekening geconsolideerd

Administratiedossier

Jaarrekening kleine stichtingen

Jaarrekening stichting RJ640

Checklists

Consolidatie add-on € 3,30€ 3,30 Altijd inclusief consolidatie

Jaarrekening Engels

Fiscale export

SBR jaarrekening voor banken (beperkt)

Samenstellingsverklaring

Elektronisch ondertekenen en accorderen

Speciaal voor complexere BV’s en 
overige ondernemingsvormen.

Speciaal voor de meeste BV’s.Speciaal voor ZZP’ers, 
eenmanszaken en VOF’s

Prijzen zijn per administratie 
per maand

 First edition

UltimatePremiumProfessional



3.

11,-5,501,50 €€ €

Compilation

Aangifte Plus rapport

Dashboard met jaarcijfers (maximaal 2 presentaties)

SBR jaarrekening voor banken (natuurlijke personen)

Samensteldossier

Jaarrekening micro en klein

Jaarrekening (middel)groot

Administratiedossier

Jaarrekening kleine stichtingen

Jaarrekening geconsolideerd

Controleverklaring

Checklists

Consolidatie add-on € 3,30€ 3,30 Altijd inclusief consolidatie

SBR jaarrekening voor banken (beperkt)

Fiscale export

Samenstellingsverklaring

Externe content en regelgeving

Jaarrekening stichting RJ640

Elektronisch ondertekenen en accorderen

Speciaal voor complexere BV’s en 
overige ondernemingsvormen.

Speciaal voor de meeste BV’s.Speciaal voor ZZP’ers, 
eenmanszaken en VOF’s

Prijzen zijn per administratie 
per maand

UltimatePremiumProfessional

 nieuw

De kosten voor het archiveren van dossiers waarvoor geen Compilation of Insights abonnement meer actief is bedragen € 1,00 per administratie per maand.

Voor kantoren geldt een minimum factuurbedrag van € 125 per maand

Voor kantoren die enkel deponeren bij KvK of bank is dit minimum factuurbedrag € 25

(*) Externe content is beschikbaar van Auxilium, Extendum, Fiscount, Novak en SRA
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11,-6,602,20 €€ €

Insights

Dashboard met kwartaalcijfers

Cijfers in mobiele app

Administratiedossier

Checklists

Salarisinformatie

Klantspecifieke dashboards

Dashboard met maandcijfers

Begroting

Dashboard met 4-wekelijkse cijfers

Consolidatie add-on € 3,30€ 3,30 Altijd inclusief consolidatie

Branche- en themadashboards

Alerts

Interne benchmark

Prognose

Aanvullende cijfers

Speciaal voor ondernemingen die 
vooruit kijken en behoefte hebben 

aan maatwerk.

Speciaal voor ondernemingen 
met behoefte aan maandinzicht 

of die extra aandacht voor cijfers 
vereisen

Speciaal voor ZZP’ers,
eenmanszaken en kleine BV’s met 

behoefte aan kwartaalinzicht.

Prijzen zijn per administratie 
per maand

UltimatePremiumProfessional

De kosten voor het archiveren van dossiers waarvoor geen Compilation of Insights abonnement meer actief is bedragen € 1,00 per administratie per maand.

Voor jaarrekening voor stichtingen met een begroting is aanvullend Insights Premium vereist. 

Downgraden is mogelijk na minimaal 12 maanden gebruik. 

Benchmarks add-on € 3,30 € 3,30 € 3,30

Voor kantoren geldt een minimum factuurbedrag van € 125 per maand

Voor kantoren die enkel deponeren bij KvK of bank is dit minimum factuurbedrag € 25



Meer zien van 
Visionplanner?

Meld je vrijblijvend aan voor een demo en bekijk zelf welke voordelen 
Visionplanner jouw kantoor kan bieden.

Meld je vrijblijvend aan

https://www.visionplanner.com/events/demo/accountancy
https://www.visionplanner.com/events/demo/accountancy

