
 

Over Twinfield Boekhouden (Accountancy) 

Twinfield Boekhouden is een online boekhoudprogramma voor accountants en 

boekhoudprofessionals. Twinfield is veilig, rijk aan functionaliteiten en werkt 100% in de 

cloud. Daarbij koppelt Twinfield met vele andere pakketten. Een greep uit de 

functionaliteiten: 

• Boekhouden 

• Bankkoppeling 

• Btw-aangifte 

• Analyse 

• Rapportage 

• Vaste Activa 

• Rekening Courant 

• Vreemde Valuta 

Over Twinfield 

Twinfield helpt accountants en boekhoudprofessionals hun business te runnen in een markt 

die zich voortdurend ontwikkelt. Onze rijke oplossingen helpen je om efficiënter te werken 

en bieden betrouwbare financiële inzichten. Werken met onze oplossingen garandeert dat 

je voldoet aan de nieuwste wet- en regelgeving (compliance) en up-to-date bent op het 

gebied van automatisering en online beveiliging. Onze experts hebben jarenlange ervaring 

en delen hun kennis graag met je in de vorm van consultancy of training.  Als onderdeel van 

Wolters Kluwer maakt Twinfield gebruik van een sterk netwerk van kennis en expertise. Dit 

maakt Twinfield tot een betrouwbare en vooruitstrevende partner voor professionals die 

verder willen kijken dan vandaag. 

Over Twinfield Boekhouden (Ondernemers) 

Twinfield Boekhouden is een professioneel en compleet online boekhoudprogramma. 

Hiermee kun je slim en gemakkelijk online samenwerken met je accountant. Bij Twinfield 

staan je gegevens zeer veilig en werk je volledig in de cloud. Ook koppelt Twinfield met vele 

andere pakketten. Een greep uit de functionaliteiten: 

• Boekhouden 

• Bankkoppeling 

• Btw-aangifte 

• Offertes 

• Facturatie 

• Rapportage 

https://taxnl.wolterskluwer.com/producten/twinfield-online-boekhouden/


 

Over Twinfield (korte versie) 

Met Twinfield werken accountants, boekhouders en ondernemers slim en gemakkelijk 

online samen. Twinfield is de grondlegger van het online boekhouden in Europa en werkt 

100% in de cloud. Werken met Twinfield is professioneel en veilig. Ook is Twinfield 

gekoppeld aan vele andere pakketten. Twinfield is een onderdeel van Wolters Kluwer. 

Over Twinfield (lange versie) 

Twinfield maakt slimme software voor boekhoudprofessionals. Zo heeft Twinfield het eerste 

‘cloud’ boekhoudprogramma in Europa ontwikkeld. Onze ambitie is om hét accountancy 

platform van Nederland te worden. Dit platform vormt een centrale plek om alle applicaties 

binnen het kantoor aan te sturen en gefundeerde business inzichten te bieden aan 

ondernemers. Met de software van Twinfield werken accountants, boekhouders en 

ondernemers gemakkelijk online samen. Twinfield Boekhouden is al gekoppeld aan 

honderden softwarepakketten. Werken met Twinfield is 100% in de cloud, professioneel en 

veilig. Onze vele keurmerken zijn hier het bewijs van. Twinfield is een onderdeel van 

Wolters Kluwer. 

Twinfield 
De Beek 9-15 
3871 MS Hoevelaken 
  
Contact 
T (033) 467 70 10 
E NL-TAA-cso@wolterskluwer.com 
W taxnl.wolterskluwer.com 
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Teksten website Twinfield Boekhouden 

Wil je als accountant of boekhouder jouw processen slim automatiseren? Met Twinfield 

Boekhouden heb je administratieve taken snel en efficiënt uitgevoerd. Zo houd je meer tijd 

over om je klant te adviseren over risico's en kansen. Bekijk ons rijke boekhoudpakket voor 

de échte boekhoudprofessional en maak gebruik van onze uitgebreide persoonlijke 

ondersteuning. 

Twinfield maakt professioneel boekhouden persoonlijk 
Ben jij accountant of boekhoudprofessional? Dan voel je je snel thuis bij Twinfield. Twinfield 
helpt jou je dagelijkse werk makkelijker te maken. Met een online boekhoudprogramma dat 
voldoet aan de nieuwste regelgeving, slim is geautomatiseerd en goed beveiligd. Maar ook 
met persoonlijke ondersteuning. Onze professionals hebben passie voor boekhouden. En 
dat merk je! 

mailto:NL-TAA-cso@wolterskluwer.com
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Over Wolters Kluwer Tax & Accounting  

Wolters Kluwer Tax & Accounting is een van de grootste aanbieders van software en 

diensten voor accountants, boekhouders en fiscalisten ter wereld. Met onze branchekennis 

en professionele oplossingen in belasting, accounting en adviesdiensten, helpen wij onze 

klanten efficiënter te werken. Onze oplossingen zijn gericht op de nieuwste wet- en 

regelgevingen en helpen onze klanten optimaal te profiteren van alle voordelen die 

digitalisering biedt. Wereldwijd vertrouwen honderdduizenden professionals op onze 

jarenlange expertise en op onze producten. Dankzij continue vernieuwing komt Wolters 

Kluwer nu én in de toekomst tegemoet aan de steeds toenemende vraag naar intelligente 

software en eenvoudige workflow tools. 

 

 
 


