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1 Bankkoppeling ABN AMRO
In deze handleiding vindt u alle informatie over de koppeling tussen uw zakelijke
bankrekening bij de ABN AMRO en e-Boekhouden.nl.

1.1 Wat is het voordeel van de koppeling?
Met

de boekhoudkoppeling

verbindt

u uw online boekhouding aan ABN AMRO

Internetbankieren. De koppeling zorgt ervoor dat alle bij- en afschrijvingen van uw zakelijke
betaalrekening automatisch worden geïmporteerd in e-Boekhouden.nl.
Om gebruik te kunnen maken van de boekhoudkoppeling, heeft u een abonnement op
e-Boekhouden.nl nodig en een zakelijke rekening bij de ABN AMRO.
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1.2 Hoe vraag ik de koppeling aan?
Vraag de boekhoudkoppeling aan bij de ABN AMRO. Houd tijdens de aanvraag uw
administratienummer van e-Boekhouden.nl bij de hand. Uw contractnummer vindt u na
inloggen op e-Boekhouden.nl in de rechterbovenhoek van uw scherm.
Volg de volgende stappen voor het aanvragen van de bankkoppeling:
•

Ga naar de website van ABN AMRO en klik op de knop Direct online aanvragen.

•

Log in met uw e-Dentifier. (Inloggen op de mobiele app is niet voldoende).

•

Ga naar Zelf regelen / Boekhouden / Boekhoudkoppeling aanvragen.

•

Vul uw gegevens in.
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•

Klik op Verzenden.

De ABN AMRO stuurt uw aanvraag door naar e-Boekhouden.nl. Van ons ontvangt u een email met daarin een link. Met deze link:
o

Bevestigt u de aanvraag voor de koppeling met het opgegeven rekeningnummer

o

Geeft aan op welke grootboekrekening de afschriftregels geïmporteerd mogen
worden.

Heeft u nog geen grootboekrekening in de boekhouding voor uw zakelijke rekening? Voeg
deze dan toe via Beheer > Inrichting > Grootboekrekeningen > Toevoegen, (categorie
Betalingsmiddelen).
•

Binnen maximaal vijf werkdagen ontvangt u een bevestiging van de koppeling.

2 Veel gestelde vragen
Zijn er kosten verbonden aan de boekhoudkoppeling?
Voor het activeren van de koppeling betaalt u eenmalig aansluitkosten. Deze kosten bedragen
€25,00 (excl. btw) voor het eerste (ABN AMRO) rekeningnummer waarvoor u een koppeling
aanvraagt. Voor elk volgend rekeningnummer betaalt u €10,00 (excl. btw) per gekoppelde
rekening. Er zijn geen verdere kosten verbonden aan de boekhoudkoppeling van de ABN
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AMRO.

Hoe merk ik dat de koppeling actief is?
Het kan tot 9 werkdagen duren totdat de koppeling met de ABN AMRO volledig actief is. U
kunt zien dat de koppeling werkt, doordat afschriftregels automatisch in uw boekhouding
worden geladen. Waar mogelijk worden afschriftregels automatisch verwerkt. Verwerk de
afschriftregels die e-Boekhouden.nl niet automatisch kon verwerken handmatig.

Worden ook historische gegevens via de koppeling geïmporteerd?
Nee, dat is niet het geval. Door het aanvragen van de boekhoudkoppeling machtigt u de bank
vanaf de machtigingsdatum transacties van uw zakelijke bankrekening door te zetten.
Historische bankgegevens worden niet geïmporteerd.
Historische bankgegevens kunt u handmatig invoeren via Boekhouden > Invoeren >
Afschrift/bonnetje of importeren in uw boekhouding met een MT940-bestand. Ga voor het
importeren hiervan naar Boekhouden > Invoeren > Importeren > Nieuwe gegevens
importeren.
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Kan ik ook incassobestanden uitwisselen met de boekhoudkoppeling?
Via de boekhoudkoppeling van de ABN AMRO kunt u geen incassobestanden uitwisselen.

Wanneer wordt een betaling automatisch verwerkt?
Een banktransactie wordt automatisch verwerkt als deze overeenkomt met een openstaande
factuur in de boekhouding. De transactie wordt verwerkt als:
-

het factuurnummer in de omschrijving van de banktransactie voorkomt;

-

het bedrag overeenkomt met dat van de openstaande factuur;

-

én het factuurnummer minimaal vijf tekens bevat.

Let op! Factuurbetalingen die maximaal 5 cent afwijken van het oorspronkelijke factuurbedrag
worden automatisch verwerkt. Dit kleine betalingsverschil wordt niet automatisch verwerkt en
blijft in het open postenoverzicht staan.
Deze betalingsverschillen boekt u weg door op de B te klikken in het open posten overzicht
via Boekhouden > Overzichten > Open posten.

Automatische importregels
e-Boekhouden.nl controleert ook of een afschriftregel voldoet aan een automatische
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importregel. Automatische importregels voert u in via Boekhouden > Invoeren > Importeren
> Automatische importregels bewerken. Zo laat u bijvoorbeeld maandelijks terugkomende
kosten, zoals huur, direct boeken met de juiste btw-code en naar de juiste tegenrekening.
De afschriftregels die niet automatisch verwerkt worden, vindt u via Boekhouden > Invoeren
> Importeren. Klik op het boek-icoon

om deze regels te verwerken.

Kan ik de boekhoudkoppeling ongedaan maken?
Ja, dat is mogelijk. Neem, voor het ongedaan maken van de ABN Amro-koppeling, per e-mail
contact opnemen met onze supportafdeling (support@e-boekhouden.nl).

Met welke andere banken biedt e-Boekhouden.nl een boekhoudkoppeling?
e-Boekhouden.nl heeft naast de ABN AMRO ook automatische koppelingen met de Rabobank,
ING, Knab, bunq en Triodos Bank. Bankiert u bij een andere bank? Dan kunt u uw
bankafschriften importeren met een MT940- of CSV-bestand.
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