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1 Webshopkoppeling Mijnwebwinkel 
In deze handleiding vindt u alle informatie over de koppeling tussen Mijnwebwinkel en 

e-Boekhouden.nl. 

1.1 Welke gegevens worden er uitgewisseld? 

Met deze koppeling worden dagelijks alle nieuwe bestellingen vanuit uw webwinkel 

automatisch in uw boekhouding geplaatst en ook gewijzigde bestellingen worden automatisch 

bijgewerkt. Zo bespaart u veel tijd en is uw administratie altijd up-to-date!  

De automatische koppeling is geheel gratis en eenvoudig zelf te configureren als u stap voor 

stap onderstaande instructies volgt. 

1.2 Configuratie in e-Boekhouden.nl 

1. Log in op e-Boekhouden.nl en ga naar Beheer > Inrichting > Instellingen > 

Koppelingen > Mijnwebwinkel > Toevoegen. U kunt hier de volgende instellingen 

configureren: 

- Orders automatisch importeren: deze optie moet aan staan als u de koppeling met 

Mijnwebwinkel wilt gebruiken. 

- Website: Voer hier de naam van uw webshop in 

- Sleutel Mijnwebwinkel: de sleutel geeft e-Boekhouden.nl toegang tot uw 

bestellingen in Mijnwebwinkel. Deze sleutel maakt u zelf aan in uw webshop. 

Verderop in deze instructiehandleiding leest u hoe u dit doet. 

- Alleen orders importeren met de volgende status: selecteer hier welke orders u 

graag wilt importeren in e-Boekhouden.nl. 

- Tegenrekening omzet/verzendkosten/betaalkosten: kies welke tegenrekeningen u 

wilt instellen voor de omzet, verzendkosten en de betaalkosten. Het is helaas niet 

mogelijk de omzet van verschillende producten of productgroepen automatisch op 

verschillende tegenrekeningen in e-Boekhouden.nl te laten verschijnen. 

Als u alle instellingen goed heeft staan en de unieke sleutel heeft ingevoerd, klikt u op Opslaan.  
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1.3 Sleutel Mijnwebwinkel 

U heeft een unieke sleutel (token) nodig om e-Boekhouden.nl toegang te geven tot de orders 

is uw webshop. Een nieuw token aanmaken doet u als volgt: 

1. U logt in op Mijnwebwinkel en gaat linksonder in het menu naar Instellingen > API en 

kies voor Token Toevoegen. 

2. Kies bij Partner: e-Boekhouden.nl 

3. Kies bij Geldigheid: Onbeperkt 

4. Om de sleutel op te vragen, klikt u op Toon token. Deze unieke combinatie voert u in 

bij Sleutel Mijnwebwinkel in e-Boekhouden.nl. (Ga naar Beheer > Inrichting > 

Instellingen > Mijnwebwinkel) 
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1.4 De koppeling is actief! 

Nieuwe orders verschijnen vanaf de volgende dag in uw administratie in e-Boekhouden.nl. 

 

 

1.5 Veel gestelde vragen 

1.5.1 Hoe vaak worden de orders vanuit Mijnwebwinkel geïmporteerd in e-

Boekhouden? 

Elke nacht worden alle nieuwe orders automatisch geïmporteerd in uw administratie. De 

koppeling haalt ordes op tot 1 maand in het verleden.  

1.5.2 Er is een bestelling gewijzigd. Moet ik deze handmatig aanpassen in 

e-Boekhouden.nl? 

Nee, dat is niet nodig. Gewijzigde bestellingen (tot 1 maand in het verleden) worden door de 

koppeling automatisch aangepast in e-Boekhouden.nl. 

1.5.3 Kan ik aparte tegenrekeningen kiezen voor specifieke producten of 

productgroepen? 

Nee, dat is in Mijnwebwinkel niet mogelijk. U kiest één omzetrekening voor alle bestellingen.   
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1.5.4 Met welke btw-percentages kan de automatische koppeling overweg? 

De koppeling kan overweg met 6% en 21%. Gebruikt u een ander btw-percentage in 

Mijnwebwinkel, dan zal de betreffende bestelling geïmporteerd worden in e-Boekhouden met 

de btw-code geen btw.   

U kunt het btw-percentage nog handmatig aanpassen in de boekhouding. De boeking vindt u 

terug onder Boekhouden > Overzichten > Mutaties. Met het gele potloodje kunt u de boeking 

wijzigen. 

1.6 Belangrijke informatie 

Heeft u meerdere webshops gekoppeld aan uw administratie in e-Boekhouden.nl? Dan is het 

belangrijk dat uw factuur- en ordernummers niet overlappend zijn. 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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