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Hoe zijn jullie Paverpol gestart?
“Dit jaar vieren we ons vijfentwintig jarig bestaan, maar wij zitten sinds 2019 in het bedrijf. We hebben het
toen overgenomen van de vorige eigenaar. Sindsdien zijn we druk bezig om Paverpol verder uit te bouwen
en verbeteringen door te voeren. Zo hebben we sinds kort een zakelijke webshop om de orders van onze
zakelijke klanten te stroomlijnen. We zijn nu op een punt gekomen dat we uitkijken naar een ruimere locatie
voor ons bedrijf. We willen daar ook workshops gaan geven voor consumenten.”
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Paverpol is een wereldwijde leverancier van textielverharder. Het wordt gebruikt door particulieren,
carnavalsverenigingen en kunstenaars. Paverpol is een milieuvriendelijk product op waterbasis waarmee je
allerlei objecten zoals beelden kan maken. De Intratuin in Halsteren heeft bijvoorbeeld voor de Kerstshow
een boom gemaakt van Paverpol. Het bedrijf bestaat uit een team van vier enthousiaste mensen die ieder
hun eigen belangrijke rol vervullen.

Voor ons referentverhaal is Carin Houmes aan het woord.
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Waarom hebben jullie een webshop?

Hoe heb je gehoord van de webshop koppeling?

Waarom heb je de webshop gekoppeld aan de boekhouding?

“Paverpol heeft geen fysieke winkel. Er is alleen een bedrijfsruimte waar de goederen liggen opgeslagen en
waar we de Paverpol mengen in verschillende kleuren. We hebben een particuliere en een zakelijke
webshop waar klanten de textielverharder kunnen bestellen en allerhande bijproducten zoals stoffen, verf
en vernis. “

“Wij gebruiken mijnwebwinkel.nl voor de webshop. Tijdens het inrichten zag ik al dat er mogelijkheden
waren om de webshop te koppelen met de boekhouding. Tijdens een bespreking wees onze accountant op
de mogelijkheid om de webwinkel te koppelen aan de administratie in Twinfield. We hebben toen gelijk
besloten om dit te doen.”

“Het scheelt ons veel handelingen. Alle orders worden automatisch geboekt in de administratie. Vervolgens
wordt de betaling in Mollie ingelezen zodat we een sluitende administratie krijgen. Hierdoor besparen we
veel tijd en omdat we niets handmatig in moeten voeren, voorkomen we fouten. Ik zou bedrijven met een
webshop adviseren om altijd te kijken of het mogelijk is om te koppelen met de boekhouding.”

Adviesgesprek
Wilt u ook efficiënt werken door een koppeling tussen uw webshop en de boekhouding? 

Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend adviesgesprek.

Heb je nog tips voor mensen die de koppeling
willen gaan gebruiken?

“Zorg dat je vooraf alles goed test. Dan weet je zeker dat je niet voor verrassingen komt te staan. Laat je ook
goed begeleiden bij het tot stand brengen van de koppeling. Ik weet veel van het opzetten van een webshop,
maar de koppeling met de boekhouding vereist specifieke kennis. Rijkse-iT heeft dit bij ons begeleid en daar
waren wij erg tevreden over.”
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