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Waarom gebruiken jullie WeFact?

“Jos deed voorheen de facturatie in een ander pakket. Hij was hier erg ontevreden over omdat hij regelmatig
tegen beperkingen aanliep. In het vorige programma konden we slecht terugzoeken in facturen en even snel
een rekening sturen was er niet bij. Dit leverde veel frustratie bij Jos op. We spraken hierover met onze
boekhouder en die heeft ons gewezen op Wefact. Een consultant van Rijkse-iT heeft samen met ons het
programma doorgelopen en ons op weg geholpen. Nadat de consultant van Rijkse-iT was vertrokken
konden we direct factureren.”
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Letternet is ontstaan nadat Jos Passenier het schildersbedrijf van zijn vader had overgenomen. Het
schildersbedrijf had zich gespecialiseerd in het schilderen van letters op met name woningen. Gaandeweg
werden er naast het schilderen van de letters ook andere technieken gebruikt, zoals folie, waardoor het
bedrijf zich meer en meer ging toeleggen op belettering.

Het schildersbedrijf bestaat ook nog, maar het reclamewerk vormt vandaag de dag de hoofdmoot van de
werkzaamheden. Dit loopt uiteen van belettering van borden en auto’s tot drukwerk en het bedrukken van
kleding. De komende jaren hopen Jos en Marjo Passenier het rustiger aan te gaan doen zodat hun zoon Tim
het bedrijf over kan nemen.

Voor ons referentverhaal is Marjo Passenier aan het woord.
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Wat zijn de voordelen van WeFact?

Welke functies gebruiken jullie in WeFact?

Zou je anderen aanraden om WeFact te gebruiken?

“Je kan alles eenvoudig vooraf klaarzetten. Ik doe zelf voornamelijk de verkoop van de kleding. Ik kan zo snel
een factuur maken dat zodra de klant de winkel uitloopt, de factuur bij wijze van spreken al is verstuurd. Ook
vinden wij het belangrijk om snel wijzigingen te kunnen doen. Als de tenaamstelling of het e-mailadres
wijzigt dan kunnen we dat eenvoudig aanpassen. Hierdoor is ons klantenbestand actueel en hoeven we
achteraf geen correcties te doen. Wat ook erg prettig werkt is de historie bij de factuur. Wij kunnen precies
terugvinden op welke datum en naar welk e-mailadres een factuur of een herinnering gestuurd is. Hierdoor
weten we zeker dat we niets zijn vergeten.”

“Ons klantenbestand zit in Wefact. We zetten alle contactgegevens in het programma en gebruiken het om
onze relaties bij te houden. Daarnaast sturen we de facturen, en als het nodig is een herinnering. We
hebben een herinneringsmail waarin de factuur als bijlage zit. Op deze manier attenderen we de klant erop
dat de factuur nog betaald moet worden. Ook zit er in Wefact een mogelijkheid om een bevestigingsmail te
sturen naar de klant als er betaald is. Zodra de factuur de status betaald krijgt wordt deze automatisch
verstuurd. We krijgen regelmatig van klanten te horen dat ze dit als prettig ervaren.”

“Absoluut. Ik heb geen boekhoudkundige achtergrond en kan prima met het programma uit de voeten. Het
is een laagdrempelig en intuïtief programma. Toen ik de facturatie van Jos overnam hebben we kort even
gezeten om het door te nemen. Daarna kon ik het helemaal zelf.”

Adviesgesprek
Wilt u ook simpel en helder factureren met WeFact neem dan

contact met ons op voor een vrijblijvend adviesgesprek
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