Met PayZo facturen maken:
dat is 3x voordeel!
Met de PayZo-app kunt u als zelfstandige
zonder personeel ook voortaan zonder papier,
pakket en portemonnee facturen maken.
Met de PayZo-app kunt u uw facturen volledig
digitaal verzenden en online laten betalen door
uw klanten. De kosten van een digitale factuur
zijn aanzienlijk lager dan een papieren factuur.
U heeft geen print- en portokosten, de kans op
fouten door handmatige verwerking is nihil en
u bent bovendien een stuk duurzamer. En dat
allemaal met alleen uw eigen smartphone!
Elke zelfstandige ondernemer dient zijn
inkomsten en uitgaven netjes bij te houden.
Daarvoor bestaan vele boekhoudpakketten, die
u als ondernemer veel tijd en moeite besparen.
Hieraan zijn vaak hoge maandelijkse kosten
verbonden. Maar als kleine of beginnende
zelfstandige, is een pakket vaak niet nodig. Het
maandelijks verzamelen van uw facturen en in
een lijstje opnemen is al voldoende voor uw
eigen administratie en de Belastingdienst. De
PayZo-app ondersteunt u hierin volledig.

Als u bijv. een zelfstandige
kapper, fotograaf, oppas of
hulp bent, die zijn of haar
klanten thuis bezoekt, dan
wilt u het liefst direct betaald worden. Maar
uw klanten hebben vaak geen contant geld
meer in huis. Met de PayZo-app e-mailt u de
factuur van uw dienst naar uw klant en kunt u
dus zonder uw portemonnee uw werk doen.
Met de PayZo-app voert u op uw smartphone
(of tablet) eenvoudig de factuurgegevens in.
Uw klant- en productgegevens worden door de
PayZo-app meteen bewaard voor hergebruik.
Bovendien kunt u belangrijke gegevens van uw
klant zoals het KvK-numer en BTW-nummer
laten controleren. U kunt de factuur direct of
op een later moment verzenden. U kunt verder
uw facturen ook digitaal laten betalen en zelf
de tijdige betaling bewaken. De app beschikt
over verschillende sjablonen, waarmee u
eenvoudig een professionele factuur maakt. De
Android-app is beschikbaar via Google Play en
kan een week zonder kosten gebruikt worden.

Altijd en overal
factureren met

PayZo
Kijk voor meer info op www.payzo.nl

