MODULES BUSINESS FINANCIEEL
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RENTENOTA’S

business

Wilt u het proces van betalingsachterstand verder automatiseren en
de gemiddelde betalingstermijn van uw debiteuren verkorten? Met de
module Rentenota’s verhoogt u met één druk op de knop de openstaande
posten met het wettelijk rentepercentage.

voor wie

Voor iedereen die de
betalingstermijn van
zijn debiteuren wil terugdringen en dit proces
verder wil automatiseren.

Vanuit het venster openstaande posten kunt u het openstaande bedrag eenvoudig
voorzien van een opslag met de wettelijke rente.

WETTELIJKE RENTE BIJ TE LATE
betaling rekenen
Als schadevergoeding voor het te laat
betalen van een openstaande post
mag u uw debiteuren wettelijke rente in
rekening brengen. Als u anders met uw
klanten bent overeengekomen is het
ook mogelijk een hoger percentage in
rekening te brengen. Met de module
Rentenota’s kunt u dit administratieve
proces eenvoudig inregelen.

VASTLEGGEN WETTELIJKE RENTE
U legt voor uw administraties vast wat
de wettelijke rente is. Omdat de rente
gedurende het jaar kan verschillen kunt
u in AccountView de ingangsdatum van
de rente vastleggen. Bij het berekenen
van de rente houdt AccountView rekening met de vervaldatum van de rente.
De rente wordt berekend op basis van
de totale waarde van de openstaande
post.
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RENTENOTA’S

Uw voordeel

Verbeterde liquiditeit
door snellere betaling van
uw facturen
Tijdsbesparing door automatisch inregelen proces
wettelijke rente berekenen
en administratief verwerken.
Snel inzicht in de totaal
berekende rente op openstaande posten door
eenvoudige rapportage.
Bij het boeken van het bankafschrift geeft AccountView u de mogelijkheid om de
rente direct naar de incidentele batenrekening te schrijven.

BEREKENEN VAN DE WETTELIJKE rente
U kunt de wettelijke rente toevoegen
op basis van de openstaande posten.
U kunt hierbij gebruik maken van de
selectiemogelijkheden in AccountView
en op deze manier de rente in een keer
toevoegen aan de verschillende openstaande posten. AccountView houdt
rekening met de vervaldatum van de
rente en van ingestelde rentevrije dagen.
Aan de openstaande posten is nu de
rente toegevoegd en deze kunt u in de
layout van uw aanmaning meenemen.

ADMINISTRATIEVE VERWERKING
VAN DE WETTELIJKE rente
Met een eenvoudig rapport geeft
AccountView inzicht in de totaal berekende
wettelijke rente op de openstaande posten. Het zal in de praktijk voorkomen dat
debiteuren wel de openstaande post
betalen maar de wettelijke rente achterwege laten. Bij het verwerken van uw
bankafschrift zal AccountView een verschil
signaleren. Dit verschil kunt u direct op
een opbrengstenrekening afboeken. De
incidentele baten worden pas geboekt
als de rente ook daadwerkelijk betaald is.

Visma Software BV, Postbus 9400, 1006 AK Amsterdam, Telefoon: 020 355 2999, E-mail: info@vismasoftware.nl

Geen tegenboekingen
omdat incidentele baten
pas worden geboekt als
de rente betaald is.

