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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 E-mailsjabloon aanmaken 

Voor het aanmaken van e-mailsjablonen gaat u als volgt te werk: 

• Ga naar Beheer > Sjablonen > E-mailsjablonen en klik op Toevoegen.  

• Vul in het volgende scherm de volgende gegevens in: 

o Naam: Geef het sjabloon een herkenbare naam. Deze naam is niet zichtbaar voor 

de ontvanger. 

o Onderwerp: Het onderwerp van de e-mail. 

Stel de e-mail vervolgens op met behulp van sjablooncodes. De sjablooncodes worden bij 

het versturen van de e-mail vervangen door gegevens uit uw administratie. 

1.1 Sjablooncodes 

U kunt de volgende sjablooncodes in het e-mailsjabloon gebruiken: 

[RELBEDRIJF] De bedrijfsnaam van uw relatie 

[RELCONTACTPERSOON] De contactpersoon van uw relatie 

[RELCODE] De code van uw relatie 

[RELAANHEF] De aanhef van uw relatie 

[RELADRES] Het adres van uw relatie 

[RELPOSTCODE] De postcode van uw relatie 

[RELPLAATS] De plaats van uw relatie 

[RELLAND] Het land van uw relatie 

[RELADRES2] Het vestigingsadres van uw relatie 

[RELPOSTCODE2] De vestigingspostcode van uw relatie 

[RELPLAATS2] De vestigingsplaats van uw relatie 

[RELLAND2] Het land van uw relatie 

[RELEMAIL] E-mailadres relatie 

[RELEMAILFACTUUR] E-mailadres tbv facturen van relatie. 

[RELIBAN] De IBAN uit de machtiging 

[RELSEPAMACHTIGINGID] Het machtigingskenmerk uit de machtiging 

[RELBTWNR] Het Btw-nummer van uw relatie 

[FACTDATUM] De factuurdatum 

[FACTNUMMER] Factuurnummer 

[FACTKENMERK] Het kenmerk van uw factuur 
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[FACTTERMIJN] Betalingstermijn 

[ABBEDRIJF] Uw bedrijfsnaam 

[ABADRES] Uw adres 

[ABPOSTCODE] Uw postcode 

[ABPLAATS] Uw plaats 

[ABTELEFOON] Uw telefoonnummer 

[ABEMAIL] Uw e-mailadres 

[ABWEBSITE] Het adres van uw website 

[ABIBAN] Uw IBAN 

[ABKVKNUMMER] Uw Kvk-nummer 

[ABOBNUMMER] Uw omzetbelastingnummer 

 

 

1.2 E-mailsjabloon aanpassen 

• Klik op het potlood om het e-mailsjabloon te wijzigen.  

• Klik op Opslaan om wijzigingen te bewaren.  
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1.3 Postsjabloon aanpassen 

• Klik op het oogje om het postsjabloon te openen. Het sjabloon opent in Microsoft 

Word. 

• Doe de gewenste aanpassingen in het sjabloon.  

• Sla het bestand op uw pc op. Kies voor een herkenbare naam en een logische locatie, 

die u gemakkelijk terug kunt vinden.  

• Ga terug naar e-Boekhouden.nl en klik op het potlood om het postsjabloon te 

wijzigen. Onderstaand scherm opent. 

 

• Geef het aangepaste sjabloon een naam en zoek via Bladeren het juiste bestand. 

• Klik op Opslaan.  

2 Factuursjabloon aanpassen  

Het is mogelijk om een bestaand factuursjabloon in e-Boekhouden.nl aan te passen naar uw 

eigen invulling. Lees voor meer informatie de Handleiding factuursjablonen. 

3 Offertesjabloon aanpassen 

Via Beheer > Sjablonen > Offertesjablonen kunt u naar eigen inzicht een professioneel 

offertesjabloon maken, voorzien van uw eigen logo. e-Boekhouden.nl kent twee type 

offertesjablonen: eenvoudige en geavanceerde. 
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3.1 Eenvoudige offertesjablonen 

3.1.1 Wat is een eenvoudig offertesjabloon? 

Eenvoudige offertesjablonen bewerkt u direct in uw webbrowser. U plaatst tekstblokken en 

afbeeldingen, u kunt briefpapier uploaden etc. 

Wanneer het eenvoudige offertesjabloon voor u niet voldoet, kunt u gebruikmaken van het 

geavanceerde sjabloon. Dit is een rtf-bestand dat u handmatig in Microsoft Word kunt 

bewerken. handleiding Offertemodule. 

3.1.2 Een sjabloon toevoegen en bewerken 

Klik onder de menu-optie Beheer > Sjablonen > Offertesjablonen op de knop Toevoegen. 

Hier geeft u het sjabloon een naam, kies bij Type voor en klik op Volgende. 

De online editor opent, hierin is een basissjabloon aanwezig. Dit kunt u naar eigen inzicht 

aanpassen met tekstblokken, afbeeldingen en factuurregels. Plaats deze in het sjabloon door 

ze te slepen of klik hiervoor op het plusje voor het elementtype. 

3.1.2.1 Tekstblokken 

Dit is een ‘blokje’ waarin u een stukje tekst kunt plaatsen. De tekst kunt u naar eigen inzicht 

opmaken (lettertype, letterformaat etc). Het blokje waar de tekst in staat kunt u groter en 

kleiner maken en verslepen naar een andere locatie. 

In de tekstblokken kunt u gebruikmaken van ‘codes’. Dit zijn woorden tussen rechte haken; 

bijvoorbeeld: [DATUM]. Deze codes worden in de offerte vervangen door de gegevens van 

de offerte. Bij het invoeren/verwerken van een tekst kunt u rechts uit de lijst met 

beschikbare codes kiezen. 

3.1.2.2 Afbeeldingen 

Op een offertesjabloon kunt u zoveel afbeeldingen plaatsen als u wilt. U plaatst een 

afbeeldingselement op het sjabloon, u dubbelklikt erop (of u klikt op het potloodje) waarna u 

een afbeelding vanaf uw pc kunt selecteren.  

Indien u wilt dat de afbeelding in de offerte aanklikbaar wordt (bijv. voor een iDeal-logo 

waarmee uw klant de offerte kan betalen) kunt u hier het vinkje Afbeelding aanklikbaar 

maken aan zetten, waarna u het internetadres kunt invoeren. 

Na het plaatsen van de afbeelding kunt u deze op de juiste plek slepen en eventueel 

verkleinen of vergroten. 
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3.1.2.3 Offerteregels 

Het offerteregels-element is het element waarmee u de regels van de offerte aan het 

sjabloon toevoegt. Als u op dit element dubbelklikt of op het potloodje klikt, kunt u diverse 

instellingen aanpassen. Zo kunt u bepalen welke kolommen u wilt weergeven, in welke 

volgorde deze moeten staan, welke tekst er boven iedere kolom moet komen te staan etc. 

Naast de instelopties die u hier heeft, kunt u de lijst met offerteregels qua opmaak niet 

aanpassen.  

3.1.3 Extra pagina’s 

Een offertesjabloon bestaat standaard uit één pagina. Mocht het aantal offerteregels niet op 

één pagina passen, dan worden er bij het maken van de offerte uiteraard wel zoveel 

pagina’s toegevoegd als nodig. 

Los daarvan kunt u zelf ook pagina’s toevoegen aan het sjabloon. Onderaan kunt u hiervoor 

klikken op Pagina toevoegen. Hiermee kunt u bijvoorbeeld algemene voorwaarden aan de 

offerte toevoegen of op een 2e pagina een pakbon maken. 

3.1.4 Briefpapier gebruiken 

Naast het toevoegen van tekst en plaatjes kunt u ook uw pdf-briefpapier als achtergrond 

toevoegen aan het sjabloon. Klik hiervoor op Briefpapier uploaden. Selecteer vervolgens uw 

pdf-briefpapier, waarna dit wordt toegevoegd aan het sjabloon. 

3.1.5 Voorbeeld bekijken 

Klik tijdens het bewerken van een sjabloon op Voorbeeld bekijken om na te gaan hoe de 

offerte, eruit gaat zien. Het voorbeeld wordt gevuld met fictieve data. 

3.1.6 Overige instellingen 

Onder Instellingen kunt de basisinstellingen aanpassen. Zo geeft u hier onder andere aan of 

u gebruik wilt maken van een header/koptekst, wat het standaard lettertype is etc. 
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4 Geavanceerde sjablonen 

U kunt ook een geheel nieuw sjabloon toevoegen aan uw account met behulp van codes. Dit 

raden wij echter niet aan. Door het groot aantal mogelijke vaste velden, worden nieuwe 

sjablonen vaak te complex. 

Wilt u toch een eigen sjabloon maken? Plaats dan de gewenste velden in uw sjabloon. Een 

sjabloon in e-Boekhouden.nl is een RTF-bestand met een aantal velden. Wij hebben een vaste 

lijst met alle velden die u in uw sjabloon kunt gebruiken. 

4.1 Codes 

4.1.1 Codes aanmaansjablonen 

Let op: wanneer u een code kopieert vanuit de handleiding, kan dit de werking van de code 

beïnvloeden. Typ de volledige code altijd zelf in uw sjabloon. 

[CODE] Relatiecode 

[NAAM] of [BEDRIJF] De naam van uw relatie 

[CP] Contactpersoon 

[AANHEF] Aanhef 

[ADRES] Het adres van uw relatie (postadres indien aanwezig, anders 

vestigingsadres)  

[POSTCODE] De postcode van uw relatie 

[PLAATS] De plaats van uw relatie 

[LAND] Land van uw relatie 

[ADRES2] Adres van uw relatie (altijd postadres, ook als dat niet ingevuld 

is)  

[POSTCODE2] De postcode van uw relatie 

[PLAATS2] De plaats van uw relatie 

[LAND2] Land van uw relatie 

[BANK] Bankrekeningnummer  

[IBAN] IBAN  

[DATUM] De datum waarop de aanmaning gemaakt wordt 
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[FACTDATUM] De datum van de factuur waar de aanmaning betrekking op 

heeft 

[FACTNUMMER] Het factuurnummer van de factuur waar de aanmaning 

betrekking op heeft 

[TOTAAL] Totaalbedrag inclusief BTW van de factuur 

[VOLDAAN] Het bedrag dat reeds voldaan is 

[OPENSTAAND] Het bedrag wat uw relatie nog moet voldoen 

[VRIJ1] Zelf definieerbaar relatieveld 1 

[VRIJ2] Zelf definieerbaar relatieveld 2 

[VRIJ3] Zelf definieerbaar relatieveld 3 

[VRIJ4] Zelf definieerbaar relatieveld 4 

[VRIJ5] Zelf definieerbaar relatieveld 5 

[VRIJ6] Zelf definieerbaar relatieveld 6 

[VRIJ7] Zelf definieerbaar relatieveld 7 

[VRIJ8] Zelf definieerbaar relatieveld 8 

[VRIJ9] Zelf definieerbaar relatieveld 9 

[VRIJ10] Zelf definieerbaar relatieveld 10 

 

4.1.2 Codes factuursjablonen 

Let op: wanneer u een code kopieert vanuit de handleiding, kan dit de werking van de code 

beïnvloeden. Typ de volledige code altijd zelf in uw sjabloon. 

[BEDRIJF] De bedrijfsnaam van uw relatie 

[CP] De contactpersoon van uw relatie 

[CODE] De code van uw relatie 

[AANHEF] De aanhef van uw relatie 

[ADRES] Het adres van uw relatie 

[POSTCODE] De postcode van uw relatie 

[PLAATS] De plaats van uw relatie 

[LAND] Het land van uw relatie 
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[ADRES2] Het vestigingsadres van uw relatie 

[POSTCODE2] De vestigingspostcode van uw relatie 

[PLAATS2] De vestigingsplaats van uw relatie 

[LAND2] Het land van uw relatie 

[VRIJ1] Vrij relatieveld #1 

[VRIJ2] Vrij relatieveld #2 

[VRIJ3] Vrij relatieveld #3 

[VRIJ4] Vrij relatieveld #4 

[VRIJ5] Vrij relatieveld #5 

[VRIJ6] Vrij relatieveld #6 

[VRIJ7] Vrij relatieveld #7 

[VRIJ8] Vrij relatieveld #8 

[VRIJ9] Vrij relatieveld #9 

[VRIJ10] Vrij relatieveld #10 

[IBAN] De iban uit de machtiging 

[MACHTIGINGID] Het machtigingskenmerk uit de machtiging 

[BTWNR] Het Btw-nummer van uw relatie 

[DATUM] De factuurdatum 

[NUMMER] Factuurnummer 

[KENMERK] Het kenmerk van uw factuur 

[TERMIJN] Betalingstermijn 

[NOTITIE] Opmerkingen 

[VARTEKST] Variabele factuurtekst 

[VDATUM] Vervaldatum 

[LAAN] Lijst met aantallen van de diensten/producten 

[LEEN] Lijst met eenheden van de diensten/producten 

[LCODE] Lijst met codes van de diensten/producten 

[LOM] Lijst met omschrijvingen van de diensten/producten 

[LE] Lijst met euro-tekens van de diensten/producten 
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[LPPE] Lijst met prijs per eenheid van de diensten/producten 

[LTOT] Lijst met totaalprijzen van de diensten/producten 

[LBTW] Lijst met Btw-percentages van de diensten/producten 

[AAN 1 t/m 100] Aantal van artikel 1-100 

[EEN 1 t/m 100] Eenheid van artikel 1-100 

[CODE 1 t/m 100] Code van artikel 1-100 

[OM 1 t/m 100] Omschrijving van artikel 1-100 

[E 1 t/m 100] Euroteken van artikel 1-100 

[PPE 1 t/m 100] Prijs per eenheid van artikel 1-100 

[TOT 1 t/m 100] Totaalbedrag van artikel 1-100 

[BTW 1 t/m 100] Btw-percentage van artikel 1-100 

[TOT_EX] Totaalbedrag excl BTW van de factuur 

[LST_BTW_OM] Lijst met Btw-omschrijvingen 

[LEB] Lijst met euro-tekens Btw 

[LST_BTW] Lijst met Btw-bedragen 

[TOTAAL] Totaal bedrag incl Btw van de factuur 

[AANTALTOT] Het totaal aantal artikelen op de factuur 

[ABBEDRIJF] Uw bedrijfsnaam 

[ABADRES] Uw adres 

[ABPOSTCODE] Uw postcode 

[ABPLAATS] Uw plaats 

[ABTELEFOON] Uw telefoonnummer 

[ABEMAIL] Uw e-mailadres 

[ABWEBSITE] Het adres van uw website 

[ABOBNUMMER] Uw btw-nummer 

[ABIBAN] Uw IBAN 
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4.1.3 Codes offertesjablonen 

Let op: wanneer u een code kopieert vanuit de handleiding, kan dit de werking van de code 

beïnvloeden. Typ de volledige code altijd zelf in uw sjabloon. 

[BEDRIJF] De bedrijfsnaam van uw relatie 

[CP] De contactpersoon van uw relatie 

[CODE] De code van uw relatie 

[AANHEF] De aanhef van uw relatie 

[ADRES] Het adres van uw relatie 

[POSTCODE] De postcode van uw relatie 

[PLAATS] De plaats van uw relatie 

[LAND] Het land van uw relatie 

[VRIJ1] Vrij relatieveld #1 

[VRIJ2] Vrij relatieveld #2 

[VRIJ3] Vrij relatieveld #3 

[VRIJ4] Vrij relatieveld #4 

[VRIJ5] Vrij relatieveld #5 

[VRIJ6] Vrij relatieveld #6 

[VRIJ7] Vrij relatieveld #7 

[VRIJ8] Vrij relatieveld #8 

[VRIJ9] Vrij relatieveld #9 

[VRIJ10] Vrij relatieveld #10 

[BTWNR] Het Btw-nummer van uw relatie 

[OFFERTEDATUM] De offertedatum 

[NUMMER] Offertenummer 

[KENMERK] Kenmerk van uw klant 

[VERVALDATUM] Vervaldatum van de offerte 

[OFFERTENOTITIES] Notities 

[INBEHANDELINGBIJ] In behandeling bij 

[LAAN] Lijst met aantallen van de diensten/producten 
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[LEEN] Lijst met eenheden van de diensten/producten 

[LCODE] Lijst met codes van de diensten/producten 

[LOM] Lijst met omschrijvingen van de diensten/producten 

[LE] Lijst met euro-tekens van de diensten/producten 

[LPPE] Lijst met prijs per eenheid van de diensten/producten 

[LTOT] Lijst met totaalprijzen van de diensten/producten 

[LBTW] Lijst met Btw-percentages van de diensten/producten 

[AAN 1 t/m 100] Aantal van artikel 1-100 

[EEN 1 t/m 100] Eenheid van artikel 1-100 

[CODE 1 t/m 100] Code van artikel 1-100 

[OM 1 t/m 100] Omschrijving van artikel 1-100 

[E 1 t/m 100] Euroteken van artikel 1-100 

[PPE 1 t/m 100] Prijs per eenheid van artikel 1-100 

[TOT 1 t/m 100] Totaalbedrag van artikel 1-100 

[BTW 1 t/m 100] Btw-percentage van artikel 1-100 

[TOT_EX] Totaalbedrag excl BTW 

[LST_BTW_OM] Lijst met Btw-omschrijvingen 

[LEB] Lijst met euro-tekens van Btw 

[LST_BTW] Lijst met Btw-bedragen 

[TOTAAL] Totaal bedrag incl Btw 

[ABBEDRIJF] Uw bedrijfsnaam 

[ABADRES] Uw adres 

[ABPOSTCODE] Uw postcode 

[ABPLAATS] Uw plaats 

[ABTELEFOON] Uw telefoonnummer 

[ABEMAIL] Uw e-mailadres 

[ABWEBSITE] Het adres van uw website 

[ABOBNUMMER] Uw btw-nummer 

[ABIBAN] Uw IBAN 
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4.2 Uw sjabloon opslaan voor e-Boekhouden.nl 

Als u klaar bent met het maken van uw sjabloon, slaat u dit op als een RTF of Richt Tekst 

Format bestand. 

4.3 Uw sjabloon importeren in e-Boekhouden.nl 

• Ga naar Beheer > Sjablonen > Aanmaansjablonen of Factuursjablonen. 

• Klik op Toevoegen om een nieuw sjabloon toe te voegen. 

• Geef het sjabloon een naam.  

• Klik op Bladeren om het sjabloon, dat u heeft opgeslagen, te selecteren.  

• Klik op Opslaan om het bestand te importeren. 
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