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1 Koppeling CCV Shop 
In deze handleiding vindt u informatie over de koppeling tussen uw CCV-Shop webshop en 

e-Boekhouden.nl. 

1.1 Welke gegevens worden er uitgewisseld? 

Met de CCV Shop-koppeling verbindt u uw webshop met uw online administratie in e-

Boekhouden.nl. Via deze koppeling worden alle facturen automatisch doorgezet naar uw 

online boekhouding. De koppeling loopt via Webwinkelfacturen.nl.  

1.2 Hoe activeer ik de koppeling? 

•  Log in bij e-Boekhouden.nl.  

• Ga naar Beheer > Inrichting > Instellingen > Webwinkelfacturen.nl en klik op Verder.  

Een scherm met uw Gebruikersnaam, Beveiligingscode 1 en Beveiligingscode 2 wordt 

getoond. Deze gegevens heeft u later nodig. 

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

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

account > Gebruikers > Toevoegen. 

  

Test-test 

abcdefghij-1234567890-abcde 

1234567890-ABCDEFGHI-0123456789-ABCD 
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• Open vervolgens een nieuw scherm in uw internetbrowser en log in bij CCV Shop. 

Klik links in het menu op App Store

 

• Scroll vervolgens naar Boekhouding en klik op e-Boekhouden.nl. 

 

• Klik nu op de knop Installeren.  

 

• Klik vervolgens op Verder.  

• Vul hier uw gebruikersnaam en e-mailadres van CCV Shop in. Vul daarnaast uw 

gebruikersnaam van e-Boekhouden.nl, Beveiligingscode 1 e-Boekhouden.nl en 

Beveiligingscode 2 e-Boekhouden.nl in (zie Stap 1 op de vorige pagina).  

• Klik op Ga verder. 
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• Koppel in het volgende scherm de btw-tarieven van CCV Shop aan de btw-codes van  

e-Boekhouden.nl. Stel hier ook de grootboekrekeningen in, bijvoorbeeld zoals in het 

voorbeeld hieronder.  

• Als u klaar bent klikt u op Ga verder.  
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• Wijs in het volgende scherm de grootboekrekeningen en eventueel kostenplaatsen 

toe aan de producten uit uw CCV Shop. Klik ten slotte op Installeer de koppeling.  

 

De koppeling is gelegd! 

Zodra er een bestelling is betaald, wordt de factuur vanuit CCV Shop direct doorgezet naar 

e-Boekhouden.nl. 
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1.3 Veel gestelde vragen 

1.3.1 Hoe zie ik of de koppeling actief is? 

Als de koppeling actief is, zullen de factuurgegevens van betaalde bestellingen automatisch 

in de boekhouding verschijnen. U vindt deze via Boekhouden > Overzichten > Mutaties. 

1.3.2 Kan ik de koppeling ongedaan maken? 

Ja, dat is mogelijk. U kunt dit doen door in CCV Shop te gaan App Store > Boekhouding. Klik 

op de app e-Boekhouden.nl. U ziet bovenin de knop Geïnstalleerd staan. Hier kunt u de 

koppeling verwijderen of wijzigen. 

1.3.3 Kan ik gebruik maken van buitenlandse valuta? 

Nee, dat is helaas niet mogelijk. Wanneer u toch gebruik maakt van buitenlandse valuta zal 

de factuur in e-Boekhouden.nl toch in euro’s geboekt worden. Hierbij vindt geen omrekening 

plaats. 

 

1.3.4 Kan ik met terugwerkende kracht facturen in mijn boekhouding inladen? 

Ja, dat is mogelijk. Neem contact op met Webwinkelfacturen (de ontwikkelaar van de app) 

om dit te realiseren via webcare@webwinkelfacturen.nl of 070-2042 24. 

 

1.3.5 Kan ik meerdere webshops koppelen aan e-Boekhouden.nl? 

Dat is geen probleem. Het is wel belangrijk dat de bestelnummers verschillend zijn. Stel, u 

heeft een online kledingwinkel én een schoenenwinkel. Zorg dat u dan verschillende 

bestelnummers hanteert. Bijvoorbeeld dat de bestelnummers van de schoenenzaak beginnen 

met SC (SC000001) en die van de kledingwinkel met KL (KL000001). e-Boekhouden.nl 

overschrijft namelijk dubbele nummers en daardoor zouden facturen en orders kunnen 

ontbreken in uw boekhouding. 

Wanneer u, naast uw webshop, gebruikmaakt van de facturatiemodule moet u er ook voor 

zorgen dat de nummering die u daar hanteert niet overlapt met de nummering vanuit uw 

webshop. 

Bovenstaande geldt uiteraard alleen voor verkoopfacturen. 
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