
Complete programma's voor het midden- en 
kleinbedrijf, verenigingen en stichtingen.

Minipak programma's staan garant voor:

Beschikbare programma's:

Te verwachten nieuwe programma’s:

Minipak adminstratiesoftware

info@minipak.nl
www.minipak.nl

Minipak Boekhouding (159 euro )*
Minipak is een basis-boekhouding, bestaande uit dagboeken 
(Kas, Bank, Giro, Verkopen, Inkopen, Memoriaal etc.), grootboeken, 
Verlies/Winst- en Balans-overzichten en een BTW-administratie. Voor 
stichtingen, verenigingen, artsen etc. kan de BTW-administratie worden 
uitgeschakeld.

Minipak Boekhouding Pro (189 euro)*
Als boven, met de volgende modules: Onbeperkt aantal administraties, 
Import Internetbankieren, Openstaande posten, 
Kostenplaatsen/projecten, Budgetten, Afschrijvingen.

Minipak Faktuur (159 euro)*
Met Minipak Faktuur kunt u snel en eenvoudig fakturen aanmaken, 
afdrukken en bewaren. Een nieuwe faktuur kan worden gekopieerd 
van een vorige faktuur of een voorbeeld-faktuur (offerte). Een faktuur 
kan ook worden samengesteld uit eerder aangemaakte tekstblokken 
of faktuurregels uit een tabel. Klantgegevens kunnen uit een tabel 
worden geselecteerd. U kunt zelf de opmaak, met logo, papierformaat, 
lettertypes etc. instellen. 

Minipak Faktuur Pro (189 euro)*
Als boven, met de volgende modules: Onbeperkt aantal administraties, 
Offertes, Voorraad, Inkopen/ Krediteuren, Projecten.

Telefonische support (60/90 euro)*
Per programma kunt u gebruikmaken van de mogelijkheid voor 
telefonische ondersteuning of ondersteuning per email. 
Voor Boekhouding of Faktuur kost dit 60 euro per jaar, voor 
beide programma’s samen 90 euro per jaar.
Wilt u geen vaste ondersteuning maar wilt u wel gebruik maken van 
de telefonische helpdesk? Dan kunt u deze bereiken via het betaalde 
0900-nummer van de helpdesk.

Persoonlijke begeleiding  (199 euro)*
Voor starters met het programma is persoonlijke begeleiding 
beschikbaar. Gangbaar is 3 uur instructie. De kosten zijn exclusief 
reiskosten à  0,50 per km.

Welke Minipak produkten zijn er?
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Minipak programma’s: eenvoud voor het kleinbedrijf!

Zoekt u een gebruiksvriendelijk en overzichtelijk programma om uw eigen financiële  
administratie te verzorgen? Kies dan voor Minipak. Met de Minipak Boekhouding en  
Minipak Faktuur kunt u snel aan de slag.

Speciaal voor u!
De programma’s zijn speciaal ontwikkeld voor (startende) eenmanszaken, freelancers, 
ZZP’ers, het kleinbedrijf, stichtingen en verenigingen.
Wat voor bedrijf u ook heeft, de algemene Minipak programma’s zijn altijd bruikbaar.  
Niet alleen voor bedrijven overigens, maar ook voor de particulier die z’n huishoudboekje 
op een professionele manier wil administreren!

Aparte programma’s
Minipak Boekhouding en Minipak Faktuur 
zijn aparte programma’s. U kunt ze dus 
apart aanschaffen én gebruiken.  
Beide programma’s aanschaffen is wél zo 
voordelig: u krijgt dan een combinatie- 
korting van 10%!
U kunt ook apart ondersteuning aankopen 
voor één van beide programma’s of voor beide.

Minipak gratis proberen?
Zelf ervaren hoe prettig het werken is met 
de praktische programma’s van Minipak?  
Ga dan nu naar ‘proberen’ op 
www.minipak.nl. Beide programma’s 
kunt u  dagen gratis proberen.   
U kunt er ook voor kiezen om voor een 
gering bedrag een probeer-cd te bestellen 
met beide programma’s.

www.minipak.nl

Eigenschappen Minipak Boekhouding Eigenschappen Minipak Faktuur
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