Systemen met een Keurmerk
Het Keurmerk is een publiek-privaat
initiatief waarbij leveranciers van kassa’s,
BDO accountants, de Belastingdienst en
ECP betrokken zijn. Zij stelden de strenge
eisen op die aan keurmerkkassa’s gesteld
worden. De Stichting Betrouwbare Afreken
Systemen kent het Keurmerk toe aan
systemen die aan de eisen voldoen.
Vanaf 2013 wordt het Keurmerk
gevoerd door een aantal gecertificeerde
leveranciers (producenten) en resellers
van de betreffende systemen. Een
overzicht van keurmerksystemen en
leveranciers vindt u op de site
www.keurmerkafrekensystemen.nl.
U kunt meteen profiteren van de
voordelen. Een Keurmerkkassa is
namelijk niet duurder dan een systeem
zonder Keurmerk.
Een Betrouwbaar Afreken Systeem,
het hart van uw onderneming.

Voor contact of meer informatie:
Stichting Betrouwbare Afrekensystemen
Postbus 262
2260 AG Leidschendam
Tel. 070-3206730
s.vanwezel@keurmerkafrekensystemen.nl
www.keurmerkafrekensystemen.nl
Twitter: @kassakeurmerk
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Een Betrouwbaar
Afreken Systeem,
het hart van uw
onderneming
Het Keurmerk Betrouwbare Afreken
systemen is een onafhankelijk en transparant Keurmerk voor kassasystemen.
Het Keurmerk staat voor betrouwbaarheid, veiligheid en continuïteit, maar ook
voor eerlijke concurrentie en daarmee
een gelijk speelveld voor ondernemers.
Het kassasysteem is het hart van de
onderneming. Een kassa met een
Keurmerk biedt zekerheid op alle
gebieden die van belang zijn voor
een goede bedrijfsvoering en administratie en daarmee de nettowinst van een
organisatie:
De zekerheid
administratie
gegevens
De zekerheid
De zekerheid
en personeel

van een goede
en betrouwbare
van overzicht en inzicht
voor ondernemers

Een keurmerkkassa
als verbindende schakel

Een keurmerkkassa,
samen sterk

Een keurmerkkassa zorgt ervoor dat
u werkt met gegevens die u kunt
vertrouwen. Uw kassasysteem verbindt
de processen aan de voor- en achterkant
van uw onderneming. Inkoop, voorraadbeheer, logistiek en verkoop komen daar
samen. Daardoor hebt u beter inzicht
in uw bedrijf en bedrijfsvoering en kunt
u beslissingen beter onderbouwen. U
merkt eventuele afwijkingen of onregelmatigheden, bijvoorbeeld door fraude,
sneller op. Maar uw systeem zorgt ook
dat u voldoet aan de wettelijk vastgestelde bewaarplicht van 7 jaar.
Dit alles biedt zekerheid aan u als
ondernemer, maar ook aan uw personeel. Een extra stimulans om voor een
kassa met Keurmerk te kiezen.

De cijfers van een keurmerkkassa zijn
te vertrouwen en geven daardoor beter
inzicht in uw organisatie en de bedrijfsvoering. Om die reden hechten allerlei
partijen met wie u zaken doet ook
waarde aan uw keuze voor een betrouwbaar afrekensysteem:
uw accountant
de bank die kredieten verstrekt
de gemeente
de Belastingdienst
andere marktpartijen zoals uw
brancheorganisatie

