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Persbericht
Factureren voor bedrijven nu simpeler en effectiever
Het Enschedese deurwaarderskantoor Vanhommerig en Vanhommerig heeft samen met de lokale
softwareontwikkelaar Hardworks een uniek systeem ontwikkeld voor simpel online-factureren.
Deze is te vinden op de website: www.biller.nl. Ondernemingen in heel Nederland kunnen er hun
voordeel meedoen om tijdig, adequaat en effectief om te gaan met facturatie.
Er is zelfs een speciale website in het leven geroepen waarop veel informatie is te vinden over deze
simpele en razendsnelle manier van factureren. Het systeem van de Enschedese ondernemingen geeft
exact aan wanneer gefactureerd kan worden, op welke wijze en houdt ook de vervaldata in de gaten
van de facturen en hoe vervolgens via incasso alsnog de factuur kan worden geïnd.
Kortom: een uniek systeem van factureren, beheren en incasseren. Zie www.biller.nl. Een mooi
initiatief voor 35 euro per maand. Uitgerekend in een tijd van economische crisis met rekeningen die
na facturatie te lang blijven open staan. Vooral MKB’ers hebben niet altijd de tijd om er achter aan te
gaan. Het gevolg is dat zeker 30% omzetverlies voor een onderneming. Naast de 5% rente die de bank
in rekening brengt voor een overbruggingskrediet. Het online programma is uitstekend beveiligd. Er zit
een handleiding bij.
Simpel en snel
Biller maakt online facturatie simpel en snel. Ook kunt u soortgelijke berichten maken en versturen
naar een klant, met het verzoek om betaling voor de geleverde diensten, verrichte werkzaamheden of
geleverde goederen. Online facturatie gaat snel en eenvoudig
Biller maakt facturatie eenvoudig. Via de beveiligde website kunt u facturen aanmaken, versturen (per
e-mail), printen en beheren. Biller is overal op de wereld, met een internetverbinding, bereikbaar.
Voor een vast bedrag per maand beschikt u over een volledig programma voor het maken en beheren
van uw facturen en uw debiteuren. Omdat klanten er voor kunnen kiezen om de facturen en de
eventuele herinneringen en aanmaningen per e-mail te versturen, kan worden bespaard op
portokosten en drukwerk. Dan kan het online factureren ook nog in een eigen huisstijl
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Biller biedt de mogelijkheid om uw facturatie in uw eigen huisstijl uit te voeren. Door het gebruik van
een eigen huisstijl en uitstraling blijven facturen herkenbaar. Biller zorgt ervoor dat ondernemingen
altijd en overal een actueel overzicht hebben van facturen en de openstaande posten.
Daarbij biedt Biller onder andere de mogelijkheid om facturen te sorteren op vervaldatum,
verzenddatum of per klant en zelfs op de actuele status van de factuur. Voorkom
betalingsachterstand. Het belang van debiteurenbeheer is dat de klant sneller over gelden kan
beschikken en daarmee weer kan investeren in de onderneming. Oftewel: sneller en eenvoudiger
debiteurenbeheer.
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