
Alles in één App

Meer omzet in minder ti jd met minder moeite

Betalingen volledig automati sch geregeld

Nutti  ge fi nanciële tools

Realti me gekoppeld lesrooster

Soft ware in eigen huissti jl

Ledenadministrati e, 
betalingen en planning



Lesrooster gekoppeld aan betalingen
Uitgebreid lesrooster gekoppeld aan betalingen, leden 
betalen alti jd vooraf. De automati sche wachtlijst functi e 
zorgt voor een opti male lesbezetti  ng doordat plaatsen die 
vrijkomen automati sch gevuld worden.

Producten en lidmaatschappen
In de handige (app)shop kunnen je leden veilig en eenvoudig 
lidmaatschappen en producten aankopen via IDEAL, Mister 
Cash of PayPal.

Op ti jd betaald krijgen via SEPA incasso 
Na de aankoop van het lidmaatschap uit de shop gaat de 
SEPA incasso automati sch lopen waardoor je hier zelf geen 
omkijken naar hebt. Een contract met de bank, elke maand 
zelf batches maken en betalingen controleren is niet nodig.

Debiteurenbeheer, bespaar ti jd en geld
Leden met een betalingsachterstand ontvangen automati sch 
betalingsherinneringen. Hierdoor creëer je meer conti nuïteit 
in omzet en heb je minder omkijken naar debiteuren.

Volledig geautomati seerde administrati e 
Alle gegevens voor je BTW en belasti ngaangift e zijn makkelijk 
te exporteren, facturen worden automati sch gegenereerd bij 
iedere transacti e.

Waardevolle management informati e
Bekijk omzetcijfers, stuur proacti ef aan op interacti eve leden 
en krijg een helder beeld van hoe je business ervoor staat.

Online integrati e
De soft ware is heel eenvoudig te integreren in je eigen 
website, denk hierbij aan het lesrooster en het verkopen van 
producten vanaf je eigen website of Social Media.

Branding 
De soft ware is volledig aanpasbaar in eigen huissti jl zodat je 
alti jd herkenaar bent.

Alti jd voorzien van de niewste soft ware 
updates
Omdat we één centraal platf orm bieden ben je alti jd 
verzekerd van de nieuwste soft ware updates zonder extra 
kosten en is er geen wachtti  jd.

Onbeperkt aantal leden, dus geen 
verassingen
Onbeperkt aantal leden voor een vast bedrag in de 
maand, geen aansluitkosten en grati s support.

Support
Kosteloos hulp bij het opstarten d.m.v. een grati s training 
en binnen 24 uur antwoord op je vragen of een oplossing 
voor je probleem.

“De all in one soluti on ledenadministrati e 
soft ware van Pay n Plan is voor ons een 
keeper!’ -Arjan van Eerten VEPT- 

Wij van Pay n Plan
Pay n Plan is ontwikkeld om het betalen en plannen van afspraken voor jouw als ondernemer te automati seren. Met onze 

jarenlange ervaring en vooruit strevende blik zijn wij inmiddels een bekende soft ware leverancier in de branche. Meedenken 

met onze klanten is ons dagelijks werk. Of het nu gaat om een bootcamp, coaching of yoga les, alles kan! Naast het inplannen 

nemen wij je volledige betaling uit handen. Na een ideal betaling, incasseren wij maandelijkse abonnementskosten waar 

debiteurenbeheer vanzelfsprekend bij hoort.

De Pay n Plan app


