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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 bol.com Zakelijkverkopen 

In deze handleiding vindt u informatie over de koppeling tussen uw bol.com webshop en  

e-Boekhouden.nl.  

 

1.1 Welke gegevens worden er uitgewisseld? 

Met de bol.com-koppeling verbindt u uw webshop met uw online administratie in 

e-Boekhouden.nl. De koppeling zorgt ervoor dat facturen en mutaties en klantinformatie van 

uw bestellingen automatisch worden doorgezet naar uw online boekhouding. Het betreft een 

batch-koppeling. Dit betekent dat ieder uur de bestellingen worden opgehaald en doorgezet. 

De koppeling loopt via Webwinkelfacturen.nl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@e-Boekhouden.nl
https://www.e-boekhouden.nl/?c=handleiding_bolcom


 

Vragen of opmerkingen? 

info@e-Boekhouden.nl 

088 - 6500 200 

Handleiding 

Koppeling bol.com V1.2 

 

3 

e-Boekhouden.nl gratis uitproberen 

Heeft u nog geen e-Boekhouden.nl account? 

Ga naar de website en sluit een gratis proefaccount af! 

2 Hoe activeer ik de koppeling? 

•  Log in bij e-Boekhouden.nl. 

• Ga naar Beheer > Inrichting > Instellingen > Koppelingen > Webwinkelfacturen.nl en 

klik op Verder.  

 

In dit scherm ziet u uw Gebruikersnaam, Beveiligingscode 1 en Beveiligingscode 2. Deze 

gegevens heeft u nodig voor het activeren van de koppeling. 

Let op! Voor deze koppeling is het van belang dat uw gebruikersnaam minimaal 6 tekens 

bevat. Is uw gebruikersnaam korter? Maak dan een nieuwe inlog aan via Beheer > Uw account 

> Gebruikers > Toevoegen. 
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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! 

• Open een nieuw scherm in uw internetbrowser. Log in bij webwinkelfacturen.nl of maak 

een account aan.   

 

• Vul het formulier in om de koppeling te activeren. 

Let op! Typ bij de vraag ‘Welk factuursjabloon wil je gebruiken?’ de naam van het 

factuursjabloon in, zoals dit in e-Boekhouden.nl is vermeld. U vindt uw factuursjablonen 
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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! 

via Beheer > Inrichting > Sjablonen > Factuursjablonen. Bekijk voor meer informatie 

ook de handleiding Factuursjablonen. 
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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! 

• De Bol.com private key en public key vindt u in uw Bol.com account via:  

Instellingen > Diensten > API instellingen > Genereer API keys (productie). 
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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! 

 

• Selecteer de juiste btw-codes. Klik daarna op Installeer de koppeling. 

• De koppeling is geactiveerd! 

De koppeling haalt ieder uur gegevens op bij Bol.com. Is er een bestelling geplaatst, 

dan wordt de factuur en de mutatie vanuit bol.com doorgezet naar  

e-Boekhouden.nl. 

2.1 Veel gestelde vragen 

Hoe zie ik of de koppeling actief is? 

Als de koppeling actief is, verschijnen de facturen van bestellingen ieder uur automatisch in  

e-Boekhouden.nl. U vindt deze via: Factureren > Facturen > Overzicht. De mutaties van de 

facturen vindt u via: Boekhouden > Overzichten > Mutaties. 

In uw dashboard van Webwinkelfacturen.nl kunt ook controleren of de koppeling actief is.  

Hoe verwerk ik de factuur van Bol.com? 

Wanneer u gebruik maakt van de koppeling Bol.com boekt u niet de gehele periodieke 

factuur. Alleen de kosten op die op deze factuur staan verwerkt u in uw boekhouding.  

mailto:info@e-Boekhouden.nl
https://www.e-boekhouden.nl/?c=handleiding_bolcom


 

Vragen of opmerkingen? 

info@e-Boekhouden.nl 

088 - 6500 200 

Handleiding 

Koppeling bol.com V1.2 

 

8 

e-Boekhouden.nl gratis uitproberen 

Heeft u nog geen e-Boekhouden.nl account? 

Ga naar de website en sluit een gratis proefaccount af! 

• Ga naar Boekhouden > Invoeren > Facturen. 

• Kies als Soort boeking factuur ontvangen en kies als tegenrekening 4550 

Bankkosten (of een aparte grootboekrekening voor Bol.com kosten). 

Verschijnt de periodieke verrekening van uw Bol.com verkopen op uw bankoverzicht? 

• Boek met de afschriftregel de eerste 50 facturen uit de periode van de 

verrekening als Factuurbetaling ontvangen.  

• Verhoog bij de laatste factuur het ontvangen bedrag, zodat het resterende 

bedrag van de betaling is verwerkt en onder de streep nog te boeken € 0,- staat. 

• Ga naar Boekhouden > Overzichten > Open Posten. 

• Hier vind je de 50e factuur met het betalingsoverschot. 

• Selecteer deze factuur en één van de openstaande facturen. 

• Kies onderaan de pagina Geselecteerde facturen met elkaar verrekenen. 

• Herhaal dit tot het betalingsoverschot is verrekend. 

• Doordat de kosten reeds zijn verrekend voordat de periodieke verrekening 

plaatsvindt, blijven één of meer facturen open staan.  

• Verreken deze facturen met de openstaande kostenfactuur. 

 

Kan ik de koppeling ongedaan maken? 

Ja, dat is mogelijk. Dit doet u door bij Webwinkelfacturen.nl in te loggen in uw dashboard en 

te kiezen voor Koppeling deactiveren. 

Welke bestellingen zet de koppeling door?  

De koppeling zet de openstaande bestellingen vanuit bol.com Zakelijk verkopen door. 

 

Kan ik met terugwerkende kracht facturen in mijn boekhouding inladen? 

Ja, dat is mogelijk. Neem contact op met Webwinkelfacturen om dit te realiseren via 

webcare@webwinkelfacturen.nl of 070-2042240. 
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