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- Opgericht in 2008

- Initieel met een focus op facturatie en offertes

- Doorgegroeid naar een volwaardig boekhoudpakket

- Doelgroep: ZZP en klein MKB

- Ruim 250.000 administraties in beheer

Achtergrond Moneybird



- Volledigheid van banktransacties is cruciaal

- Belangrijk controlemiddel voor accountant

- Startpunt van veel automatiseringen:

- Reconciliatie

- Debiteurenbeheer

Banktransacties & boekhouding



- Veel ZZP’ers zien bankrekening als noodzakelijk 

kwaad

- Pakketten bij banken zijn duur

- Ze maken relatief weinig gebruik van de diensten van 

banken.

- Recent: het aanvragen van een bankrekening duurt 

soms maanden

Bankrekeningen voor ZZP’er



- Voor de komst van PSD2 waren ZZP’ers vaak 

uitgesloten van boekhoudkoppelingen

- PSD2 maakt het iets beter, maar nog niet optimaal:

- ZZP’er moet koppeling maken en onderhouden

- Onderbreking van koppeling betekent vaak een gat in 

data

Boekhoudkoppelingen & PSD2



Moneybird, 7 jaar geleden

“Dan beginnen we toch gewoon een bank?”



- Samenwerkingsverband tussen 2 partijen, in dit geval 

Moneybird & Adyen

- Leverancier met banklicentie levert het bankplatform

- Onder controle van DNB

- Depositogarantiestelsel

- Verantwoordelijk voor KYC

- Platform bouwt de oplossing voor klanten

- Krijgt geen gelden onder zich

Embedded Finance





- IBAN voor inkomende en uitgaande betalingen

- Transacties staan realtime in de boekhouding

Bankrekeningen





- Facturen sneller voldaan met goede online 

betaalmethoden

- iDEAL, creditcard en vele andere

- Mogelijkheid om facturen te incasseren via SEPA 

direct debit

- Bedragen staan de volgende dag op de Moneybird 

bankrekening

Online betaalmethoden





- Overboekingen vanuit inkoopfacturen: gegevens 

automatisch overgenomen

- Btw-aangiftes snel betalen, met automatisch het 

goede betaalkenmerk

- Vrije overboekingen

- Overboekingen uit andere bronnen zoals 

salarisadministratie

Payment initiation







- Maestro + mastercard passen, dus ook internationaal 

geaccepteerd

- Transacties staan realtime in de boekhouding

- Meerdere passen uitdelen aan collega’s

Betaalpassen



- Volledig geïntegreerde onboarding, geen koppeling 

nodig

- Gegevens zijn altijd bijgewerkt, 100% garantie op 

volledigheid bankboek

- Automatisering realtime

Voordelen
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