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e-Boekhouden.nl gratis uitproberen 

Heeft u nog geen e-Boekhouden.nl account? 

Ga naar de website en sluit een gratis proefaccount af! 

1 Koppeling LoanStreet 

In deze handleiding vindt u alle informatie over de koppeling tussen LoanStreet en 

e-Boekhouden.nl. 

1.1 Welke gegevens worden er uitgewisseld? 

Met de LoanStreet-koppeling verbindt u uw e-Boekhouden.nl boekhouding met  

LoanStreet. De koppeling synchroniseert bedrijfsresultaten van uw onderneming om 

kosteloos een financieringscheck uit te voeren. Om gebruik te kunnen maken van de 

koppeling, heeft u een abonnement op e-Boekhouden.nl nodig. 

1.2 Hoe activeer ik de koppeling? 

1. Ga naar LoanStreet.nl en voer het bedrag in van de financieringsbehoefte en het doel 

van de financieringsbehoefte. Kies voor Check nu. 

2. Vul aanvullende gegevens zoals uw e-mailadres in en kies voor Bevestigen. 

3. Kies op de pagina “Koppel je boekhoudpakket” voor e-Boekhouden.nl.  

4. Er wordt nu gevraagd naar uw Gebruikersnaam en Securitycodes. Ga hiervoor in 

e-Boekhouden.nl naar: Beheer > Inrichting > Instellingen > API/SOAP. Neem deze 

gegevens over en kies voor Koppel. De kredietscore wordt nu berekend. 
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5. U ziet nu een overzicht van de partijen die u kunnen voorzien in een 

bedrijfsfinanciering. 

1.3 Veel gestelde vragen 

1.3.1 Zijn er kosten verbonden aan de koppeling?  

Nee, de koppeling is ontwikkeld door LoanStreet en is kosteloos te gebruiken voor alle 

gebruikers van e-Boekhouden.nl.  

1.3.2 Hoe vaak worden de gegevens met e-Boekhouden.nl gesynchroniseerd? 

De koppeling haalt eenmalig bedrijfsgegevens uit de boekhouding en toont vervolgens een 

lijst met kredietverstrekkers die kunnen voorzien in uw financieringsbehoeften.  

1.3.3 Hoe kan ik de koppeling ongedaan maken? 

Zodra u uitlogt of de webpagina van LoanStreet afsluit, is de koppeling met e-Boekhouden.nl 

verbroken. 

1.4 Hulp nodig? 

Heeft u vragen over het implementeren van de koppeling? Neem dan contact op met 

LoanStreet, via info@loanstreet.nl. 
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