
Koppel je (web)winkel aan je boekhoudsysteem



• Webwinkels (markt, bijzonderheden)

• Koppelen webwinkel - boekhouding
(inhoud, voordelen, praktijk)

• Demo

Agenda



• Start-up met 100% focus op koppelen webwinkels –
boekhouding: ±150 verschillende koppelingen live
inclusief kassa koppelingen ivm omni-channel trend.

• Eigen platform om schaalbaar, goede en innovatieve
dienstverlening te leveren (incl dashboard). 

• Wij geloven niet in maatwerk, maar luisteren continu naar
klantwensen die nuttig zijn voor de hele markt.

• Goede relaties met webwinkel- en boekhoud-software 
leveranciers en accountants.

Webwinkelfacturen.nl

• Sterke groei, tevreden klanten
met hoge renewal ratio.



Koppelingen met Cash

Zowel financieel
als logistiek



Markt
• 100.000-ish incl zzp
• Groei (& 2016: 20 Miljard €)
• 2021: 1/3 verkoop online
• Omni-channel
• Huren versus bouwen

Webwinkels

Bijzonderheden
• Internationaal
• Payment Service 

Providers
• Marges
• Online dna



Debiteuren: 
- Naam, adres, contactgegevens
- Kvk, BTW nummer

Bestellingen:
- Bestelregels
- Bedrag
- Verzendkosten
- Korting
- BTW, ICP

Producten
- Naam, SKU
- Prijs

Wat wordt er gekoppeld?

Gewoon aanzetten
in 5 minuten….



• Bespaar tijd en kosten
• Voorkom fouten
• Direct inzicht financiën
• Creëer ‘peace of mind’

Waarom wordt er gekoppeld?

Continue, 7x24, 
administratie bijwerken



• Webwinkeliers zijn niet dol op 
administratie en maken fouten

• Boekhoud-, webwinkel- en koppel-
software is nog steeds in ontwikkeling

• Van alle transacties wordt
– 98%	direct	goed overgezet
– 1.5%	geweigerd met	geldige business	reden
– 0.5%	niet doorgezet ivm fouten in	de	keten

De praktijk

….dus….



Uw persoonlijke dashboard

Overzicht, kwaliteit
en controle!

Kwaliteit, overzicht

Cash



Klant levering
Commercieel
• Via Appstore voor Lightspeed en CCV Shop
• Via webwinkelfacturen.nl voor
• WooCommerce
• OpenCart
• PrestaShop
• Mijnwebwinkel
• Magento

Operationeel
• Koppeling via webwinkelfacturen.nl
• Specifieke CASH vragen via CASH (en Webwinkel idem dito)



Registratie
• WooCommerce

Filmpjes
• Activatie koppeling
• => CCV Shop
• => Magento 1.9 & 2.1

Cash
• Cash Financiële

transactie van CCV Shop
• Cash Bestelling van 

Magento

DEMO



Demo – registratie koppeling



Demo – registratie bevestiging



Demo Filmpjes & CASH

I.	Activatie koppeling CCV	Shop	- CASH

III.	In	CASH	bestellingen uit Magento

IV.	In	CASH	financiële transactie uit CCV	Shop

II.	Activatie koppeling Magento 1.9	&	2.1	- CASH



CASH vb bestelling



CASH vb financiële transactie

Vb debiteur

BTW	laag
BTW	hoog
BTW	hoog



Vragen / discussie
• … ?
• Blog … • Afletteren voor de webwinkelier

• In theorie, zijn theorie en praktijk gelijk. In praktijk niet.
• Hoe richt je de webwinkel en het boekhoudsysteem in?
• 10 redenen om je webwinkel aan je boekhouding te koppelen
• Waarom webwinkels anders zijn voor hun accountant
• De 3 meest voorkomende administratieve fouten in je webwinkel
• In de aanbieding!
• 5 Tips voor de BTW tarieven in je webwinkel
• Cent afrondingsverschillen in je webwinkelfacturen
• Wanneer maak je als webwinkelier een factuur aan? 
• Factureren: vanuit je webwinkel of je boekhoudsysteem? 
• Dat zoeken we even op ....

http://www.webwinkelfacturen.nl/blog
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