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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! 

Korte handleiding 

e-Boekhouden.nl kent twee type factuursjablonen: eenvoudige en geavanceerde. In deze 

handleiding vindt u beknopte uitleg over de geavanceerde factuursjablonen in 

e-Boekhouden.nl. 

Naast de geavanceerde factuursjablonen heeft e-Boekhouden.nl ook een eenvoudig 

factuursjabloon (lees hier de handleiding). Eenvoudige factuursjablonen bewerkt u direct in 

uw webbrowser. U plaatst tekstblokken en afbeeldingen, u kunt briefpapier uploaden etc. 

Voor uitgebreide uitleg over de geavanceerde sjablonen kunt u terecht in de lange 

handleiding. In de onderstaande stappen staan doorverwijzingen naar de hoofdstukken uit 

die handleiding. 

1. Via Beheer > Sjablonen > Factuursjablonen kunt u verschillende sjablonen 

downloaden: 

a. Maakt u voor het eerst een nieuw sjabloon? Kies dan voor het Basis Sjabloon. 

b. Bent u een gevorderde gebruiker en maakt u een nieuw sjabloon voor korte 

product-omschrijvingen? Kies dan Voorbeeld 1. 

c. Bent u een gevorderde gebruiker en maakt u een nieuw sjabloon voor lange 

product-omschrijvingen? Kies dan Voorbeeld 2. 

Let op! Indien u de optie voor het downloaden van de geavanceerde sjablonen niet 

ziet, raden wij u aan gebruik te maken van het eenvoudige factuursjabloon (lees hier 

de handleiding). Bent u toch op zoek naar een geavanceerd factuursjabloon? Neem 

contact met ons op via support@e-Boekhouden.nl. 

2. Wilt u een van uw bestaande sjablonen aanpassen? Klik dan vooraan de regel op het 

blauwe oogje .
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3. Na het downloaden slaat u het rtf-bestand op, op uw computer. Daarna opent u het 

met Microsoft Word voor Windows. Gebruikt u een Mac-computer? Lees dan 

hoofdstuk 12.5 van de lange handleiding. 

4. Vervolgens gaat u codes in het sjabloon plaatsen (zie ook hoofdstuk 4.2.1 van de 

lange handleiding). 

a. Alle codes worden in hoofdstuk 10 van de lange handleiding uitgebreid 

uitgelegd. De korte uitleg vindt u onder Beheer > Sjablonen > 

Factuursjablonen > Uitleg. 

b. Het knippen en/of plakken van codes kan deze beschadigen. Type deze 

daarom altijd handmatig over. 

c. Voor vaste gegevens hoeft u geen codes te gebruiken (bijvoorbeeld uw KvK 

nummer). 

d. Tip: Gebruik tabellen om teksten en codes netjes uit te lijnen. 

5. U kunt ook afbeeldingen in een sjabloon plaatsen, bijvoorbeeld uw logo (zie ook 

hoofdstuk 4.2.2 van de lange handleiding). 

a. Dit kan d.m.v. knippen/plakken of via Invoegen > Afbeeldingen. 

b. Tip: Als u afbeeldingen in de kop- en voettekst plaatst, worden de 

afbeeldingen op elke pagina getoond. 

c. Tip: Voor een extra luxe uitstraling kunt u uw briefpapier als achtergrond 

gebruiken. 

6. Indien gewenst kunt u een betaallink op uw factuur plaatsen (zie hoofdstuk 4.2.3 van 

de lange handleiding). 

7. Als het sjabloon gereed is, slaat u het op. Daarna kunt u het in het systeem uploaden 

via Beheer > Sjablonen > Factuursjablonen > Toevoegen. Geeft het sjabloon een 

naam, kies bij Type voor Geavanceerd, selecteer het juiste bestand en klik op 

Volgende (zie ook hoofdstuk 5 van de lange handleiding). 

8. Gebruikt u de opbouw van het Basis Sjabloon met de code [FACTUURREGELS]? Dan 

moeten de factuurregels nog geconfigureerd worden. Dit doet u onder Beheer > 

Sjablonen > Factuursjablonen door bij de het sjabloon op de drie streepjes te klikken 

. 

a. De woorden die u invult onder Titel komen boven de kolom op de factuur te 

staan. 
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b. In de kolom Breedte geeft u in procenten aan hoe breed een kolom wordt. De 

Omschrijving krijgt het overgebleven percentage. 

c. Met de pijltjes rechts in de tabel kunt u de volgorde van de regels wijzigen. 

d. Als u klikt op Kolom Toevoegen kunt u nog extra informatie toevoegen. 

e. Met de kruisjes vooraan de regel kunt een regel verwijderen. 

9. Koppel het sjabloon vervolgens aan een factuur via Factureren > Toevoegen (voor 

het toevoegen aan een nieuwe factuur) of Factureren > Overzicht (voor het wijzigen 

van een sjabloon bij een bestaande factuur). U selecteert het sjabloon in het 

drop-down menu (zie ook hoofdstuk 7 van de lange handleiding). 

10. Om de factuur te bekijken, klikt u via Factureren > Facturen > Overzicht op het print-

icoontje . 

11. Veel gestelde vragen over sjablonen vindt u in hoofdstuk 12 van de lange 

handleiding. 
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