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1 Webshopkoppeling WooCommerce. 

In deze handleiding vindt u informatie over de koppeling tussen uw WooCommerce webshop 

en e-Boekhouden.nl. 

 Welke gegevens worden er uitgewisseld?  

Met de WooCommerce koppeling verbindt u uw webshop met uw online boekhoudsysteem 

e-Boekhouden.nl. De WooCommerce-koppeling werkt op basis van webhooks. Dit zijn 

berichten die vanuit uw webshop naar e-Boekhouden.nl worden gestuurd, zodra een factuur 

wordt aangemaakt of gewijzigd. U beslist welke order statussen mogen worden doorgezet 

naar uw boekhouding. Standaard accepteren we berichten met facturen van maximaal 30 

dagen oud. Is dit niet voldoende? Dan kunt u bij het instellen van de koppeling aangeven dat 

u berichten voor facturen die ouder zijn ook accepteert. ( Dit kan tot maximaal 365 dagen). 

Met de koppeling worden orders met de door u aangemerkte statussen als boekhoudkundige 

mutatie doorgezet naar uw  online boekhouding.  

 Hoe activeer ik de koppeling? 

De installatie van de WooCommerce koppeling is in enkele minuten te regelen. 

• Ga in e-Boekhouden.nl naar Beheer > Inrichting > Instellingen > Koppelingen > 

WooCommerce - API.  

• Klik op Verder en vervolgens op Toevoegen. 
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• Open het Dashboard van uw WooCommerce omgeving in een nieuw tabblad. 

• Ga in WooCommerce naar Instellingen > Geavanceerd > REST API. 

• Klik op Add key.  

• Geef bij Beschrijving een herkenbare naam op voor de sleutel/ api key, bijvoorbeeld 

‘Koppeling e-Boekhouden.nl’. Het veld Gebruiker wordt automatisch gevuld. 

• Kies onder Rechten voor Lezen/Schrijven. 

• Klik op Generate API Key. 

• Kopieer de Consumer key. 

• Kopieer de volgende gegevens vanuit uw WooCommerce Dashboard en plak deze in e-

Boekhouden.nl in het scherm WooCommerce koppeling toevoegen. 

• Domein : U vindt uw WooCommerce-domeinnaam in de browserbalk van uw 

dashboard en is als volgt opgebouwd: https://example.com. 

• Consumer key 

• Consumer secret 
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 WooCommerce-koppeling instellingen wijzigen 

Klik op Verder en voer in het volgende scherm de WooCommerce instellingen in. 

 

• Order/factuurnummer plugin : Geef hier aan of u een plugin gebruikt voor het 

bepalen van de factuurnummer-reeks, of dat e-Boekhouden.nl hierbij het 

standaardveld ordernummer mag gebruiken. 
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LET OP: Kiest u voor 1 van de ondersteunde plugins (WooCommerce PDF Invoices & Packing 

Slips of WooCommerce Sequential Order Numbers) dan hanteert e-boekhouden.nl uitsluitend 

door die plugins gegenereerde nummers. Zijn deze (nog) niet aanwezig zijn in de data die                     

e-Boekhouden.nl van WooCommerce ontvangt, dan wordt deze order genegeerd. 

• Betalingskenmerk: Geef aan welk veld gebruikt moet worden als betalingskenmerk. 

Dit kenmerk, wordt naast het factuurnummer, gebruikt voor het verrekenen van 

ontvangen factuurbetalingen.  

o Kies uit Order Id, Order nummer, of Factuurnummer. Kiest u Factuurnummer, 

dan is het betalingskenmerk gelijk aan het betalingskenmerk dat u heeft 

ingesteld voor het veld Factuurnummer plugin. 

•  Standaard rekening omzet: Selecteer hier de juiste grootboekrekening. Alle omzet 

wordt op deze grootboekrekening geboekt, tenzij er per product een individuele 

grootboekrekening is ingesteld. 

• Kies de tegenrekeningen waarop u verzendkosten en betaalkosten wilt boeken. U 

mag dit naar eigen inzicht inrichten. 

• Bij refunds heeft u de keuze tussen het aanmaken van een afzonderlijke credit-

factuur, of het aanpassen van de bestaande factuur.  

o Is de optie Maak voor refunds een creditfactuur actief, dan wordt voor 

refunds een nieuwe creditfactuur gemaakt. Het factuurnummer van deze 

creditfactuur wordt bepaald door de gekozen instelling bij Factuurnummer 

plugin. Gebruikt u hiervoor een plugin, dan dient dit factuurnummer ook door 

die plugin te worden aangemaakt. Wordt er geen plugin gebruikt, dan wordt 

het creditfactuurnummer het unieke nummer van de refund voorafgegaan 

door ‘CR-‘. 
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o Is de refunds optie niet actief, dan worden refunds op dezelfde verkoop 

factuur verwerkt, door het toevoegen van een extra regel. Kies in dat geval 

hier ook een grootboekrekening Tegenrekening tbv crediteringen. 

• Voer de Betalingstermijn die geldt voor uw facturen.  

• Wilt u bestaande relatiegegevens laten overschrijven in e-Boekhouden.nl om dubbele 

relaties te voorkomen? Activeer daarvoor het selectievakje. De WooCommerce-

koppeling zet de volgende gegevens door naar uw boekhouding: Bedrijfsnaam, 

Contactpersoon, Adres1, Adres2, Postcode, Plaats, Land, E-mail, Telefoon. 

• Geef met selectievakjes aan welke order-statussen in de boekhouding mogen worden 

geladen. (Pending payment, In behandeling, On Hold, Afgerond, Geannuleerd, 

Terugbetaald, Mislukt.) 

• Met Activeer wijzigingen tot geeft u aan tot hoeveel dagen in het verleden u wijzigingen 

automatisch wilt laten inladen. In de basis accepteren we van de webshop ontvangen 

berichten met facturen van maximaal 30 dagen oud. U kunt met dit veld aangeven dat 

u berichten voor facturen die ouder zijn ook accepteert. (De maximale periode bedraagt 

365 dagen.) 

Om er zeker van te zijn dat we geen factuur missen, controleren we zelf ook dagelijks 

de facturen van de afgelopen 24 uur. Eventuele ontbrekende facturen worden dan 

alsnog ingeladen. 

• Tot slot kunt u een volledige synchronisatie door e-Boekhouden.nl uit laten voeren. 

Activeer hiervoor het selectie-vak Eenmalig volledig bijwerken en vul een datum in bij 

Facturen ophalen vanaf. E-Boekhouden.nl haalt dan éénmalig alle facturen op vanaf 

de genoemde datum en deactiveert automatisch het selectie-vak. 

• De datum die u invult bij Facturen ophalen vanaf geldt ook als absolute ondergrens, 

facturen ouder dan die datum worden niet meegenomen bij het synchroniseren en 

ontvangen berichten genegeerd. 

• Klik op Opslaan. 
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 Producten koppelen aan omzetrekeningen 

U kunt tot op productniveau aangeven op welke grootboekrekeningen omzet geboekt mag 

worden. Zo kunt u in de boekhouding onderscheid te maken tussen verschillende producten 

of productgroepen. 

• Klik op Producten wijzigen om de omzetrekeningen per product toe te wijzen. 

• Selecteer de producten die u wilt toewijzen aan een andere grootboekrekening. 

 

• Klik op Geselecteerde regels toewijzen aan een omzetrekening. 
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• Selecteer de omzetrekening van uw keuze. U kunt in dit veld gebruik maken van inline-

zoeken.  

• Klik op Opslaan. 

Slaat u deze stap over dan wordt alle omzet automatisch op de eerder gekozen Standaard 

rekening omzet in uw boekhouding geplaatst.  

 Bestellingen overzetten naar e-Boekhouden.nl 

Zodra u de koppeling geïnstalleerd- en geconfigureerd heeft, worden orders die in 

WooCommerce de status Afgerond hebben, elke 30 minuten opgehaald en in uw boekhouding 

geplaatst.  

Via Beheer > Inrichting > Instellingen > Koppelingen > WooCommerce API kunt u nagaan 

wanneer de gegevens voor het laatst zijn bijgewerkt. U vindt deze gegevens via Boekhouden 

> Overzichten > Mutaties. 
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 De koppeling verwijderen 

Wilt u de koppeling ongedaan maken? Dit kan via Beheer > Inrichting > Instellingen > 

Koppelingen > WooCommerce API. 

Klik op het kruisje om de koppeling te verwijderen. 

 Extra informatie 

 Minimum vereisten 

Om deze koppeling te kunnen gebruiken is minimaal de WP REST API v3 vereist. Om deze te 

kunnen gebruiken moet u gebruik maken van: 

- WooCommerce 5.5 of hoger 

- Wordpress 4.4 of hoger 

- Pretty permalinks ( in te stellen via Settings/Instellingen) 

(Vindt u Pretty Permalinks niet in de instellingen? Kies dan in ieder geval NIET voor 

de eerste optie (Default of Eenvoudig), waarbij de ?p=123 structuur gebruikt wordt. 

Pretty houdt in: een vorm van x/y/x, dus geen querystring parameters.) 

LET OP: De koppeling maakt gebruik van oAuth v1.0 voor het authentiseren. Zorg ervoor dat 

dit juist werkt op uw website. U kunt dit testen met tools zoals Postman 

(https://www.getpostman.com/downloads/) 

 Ordernummers 

Om factuurbetalingen automatisch te kunnen verwerken in e-Boekhouden.nl is het vereist 

binnen WooCommerce te werken met ordernummers van minimaal 6 tekens. Zorg er 

daarnaast voor dat de door u gekozen ordernummerreeks en de factuurnummerreeks elkaar 

niet kunnen overlappen. 
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 Gegevens van artikelen 

Met de plugin worden de financiële gegevens van een bestelling doorgezet naar de 

boekhouding. Dit geldt niet voor de bestelde artikelen. 

 Aangepaste facturen opnieuw inladen 

Heeft u facturen die eerder naar uw boekhouding zijn doorgezet op een later moment 

aangepast in uw webshop? Dan kunt u een factuur handmatig aanpassen, of ervoor kiezen 

de gegevens opnieuw op te halen.  

- Ga hiervoor naar Beheer > Inrichting > Instellingen > Koppelingen > WooCommerce API.  

- Klik op het potlood en vervolgens op Verder. 

 Meerdere webshops 

Heeft u meerdere WooCommerce webshops? Het is mogelijk meerdere webshops te koppelen 

aan uw administratie in e-Boekhouden.nl. Het is dan belangrijk dat uw factuur- of 

ordernummers niet overlappen. e-Boekhouden.nl overschrijft namelijk dubbele 

factuurnummers, waardoor facturen en orders kunnen ontbreken in uw boekhouding. 

Wanneer u, naast uw webshop, gebruikmaakt van de facturatiemodule is het van belang dat 

u er ook voor zorgt dat de factuurnummering die u daar hanteert niet overlapt met de 

nummering vanuit uw webshop. 

Bovenstaande geldt uiteraard alleen voor verkoopfacturen. 

 Uw webshop koppelen aan meerdere administraties  

Het is niet mogelijk uw webshop te koppelen aan verschillende administraties.  

 Belastingen afronden per regel 

In WooCommerce kunt u de btw afronden per factuurregel of bij de subtotalen. Voor een juiste 

verwerking van de boekingen in e-Boekhouden.nl is het van belang dat de btw per regel wordt 
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afgerond. U kunt nagaan hoe uw WooCommerce-omgeving is ingesteld via WooCommerce > 

Instellingen > Belastingen > Afronding. 

 Ondersteunde plug-ins 

De volgende WooCommerce plug-ins worden door e-Boekhouden.nl ondersteund: 

- WooCommerce PDF Invoices & Packing Slips 

- WooCommerce Sequential Order Numbers 

 Foutmelding oplossen 

Wanneer de WooCommerce-koppeling niet werkt zoals in deze handleiding is aangegeven, is 

het van belang de volgende url te checken: https://www.example.com/wp-

json/wc/v3/system_status 

Geeft deze een foutmelding of werkt de url in zijn geheel niet? Dan is niet het juiste 

bestandsformaat ingesteld. Het juiste bestandsformaat is JSON. Uw webbouwer kan dit voor 

u instellen. 

 Verbindingsproblemen 

Het kan voorkomen dat de webshop tijdelijk niet bereikbaar is. De koppeling blijft in eerste 

instantie actief. Pas wanneer meer dan 3 maal een verbindingsprobleem is geconstateerd, 

wordt de koppeling uit voorzorg gedeactiveerd. U kunt deze dan eenvoudig opnieuw 

activeren via Beheer > Inrichting > Instellingen > Koppelingen > WooCommerce-API. 

 

 One Stop Shop (OSS) regeling / Unieregeling per 01-07-2021 

De WooCommerce koppeling ondersteunt de One Stop Shop (OSS) regeling (ook wel 

Unieregeling genoemd). Maakt u gebruik van deze regeling? Activeer deze instellingen via de 

webshopkoppeling, dit doet u als volgt: 

mailto:info@e-Boekhouden.nl
https://www.e-boekhouden.nl/?c=handleiding_woocommerce
https://wordpress.org/plugins/woocommerce-pdf-invoices-packing-slips/
https://wordpress.org/plugins/woocommerce-sequential-order-numbers/
https://yachting1923.nl/wp-json/wc/v3/system_status
https://yachting1923.nl/wp-json/wc/v3/system_status


 

Vragen of opmerkingen?  

info@e-Boekhouden.nl 

088 - 6500 200 

e-Boekhouden.nl gratis uitproberen 

Heeft u nog geen e-Boekhouden.nl account? 

Ga naar de website en sluit een gratis proefaccount af! 

12 

• Ga in e-Boekhouden.nl naar Beheer > Inrichting > Instellingen > Koppelingen > 

WooCommerce – API en klik op Verder.  

• Open de instellingen van de webshopkoppeling via het potlood en klik op Verder. 

• Zet het vinkje aan bij Maak gebruik van OSS regeling en klik op Opslaan. 

 

• Klik vervolgens op OSS btw tarieven wijzigen en controleer/wijzig de btw tarieven. 

Bevestig de instellingen door te klikken op Opslaan. 

 

De webshopkoppeling is nu juist ingesteld voor de One Stop Shop regeling. 
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