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Heeft u nog geen e-Boekhouden.nl account? 

Ga naar de website en sluit een gratis proefaccount af! 

1 Koppeling Getmyinvoices 

In deze handleiding vindt u informatie over de koppeling tussen Getmyinvoices en 

e-Boekhouden.nl. 

1.1 Welke gegevens worden er uitgewisseld? 

Heeft u een account bij Getmyinvoices? Koppel uw account aan e-Boekhouden.nl! Zo worden 

uw facturen van leveranciers en portals zoals Facebook, Google of Dropbox automatisch in uw 

boekhouding geplaatst. U hoeft dus nooit meer bij iedere leverancier apart in te loggen om de 

facturen op te halen en in e-Boekhouden.nl te importeren. 

1.2  Hoe activeer ik de koppeling? 

• Open Getmyinvoices en maak een centraal e-mailadres aan waarnaar alle facturen van 

verschillende leveranciers worden toegestuurd.  
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• Selecteer nu één of meerdere online portals waarvan u automatisch de facturen in uw 

boekhouding wil laten plaatsen. 

 

• Maak een connectie met uw e-mailaccount en GetMyInvoices. Het systeem controleert 

dagelijks of er facturen naar uw e-mailadres zijn gestuurd. Indien dit zo is, worden de 

facturen automatisch via Getmyinvoices naar uw boekhouding gestuurd. 
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• Ga nu naar Sync en maak de connectie tussen GetMyInvoices en e-Boekhouden.nl. 

 

• Vul bij recipient het e-mailadres van uw administratie in. (administratienummer@e-

Boekhouden.nl, bijvoorbeeld 12345@e-Boekhouden.nl of 12345herken@e-

boekhouden.nl). U vindt uw administratienummer in e-Boekhouden.nl via Beheer > Uw 

account > Uw gegevens. 
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• Voeg Getmyinvoices toe aan uw relaties in e-Boekhouden.nl. Log in op e-

Boekhouden.nl, ga naar Relaties > Toevoegen. Vul alleen de bedrijfsnaam 

Getmyinvoices en het e-mailadres sync@getmyinvoices.net in. 

• Vink vervolgens de optie Mag facturen mailen naar klantnummer[herken]@e-

boekhouden.nl aan. 

 

1.2 Hulp nodig? 

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

Getmyinvoices.com via service@getmyinvoices.com. 
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