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1 FactuurSturen.nl en e-Boekhouden.nl 

De koppeling tussen FactuurSturen.nl en e-Boekhouden.nl zorgt ervoor dat van in- en 

verkoopfacturen een mutatie wordt aangemaakt in e-Boekhouden.nl. Met de export module 

exporteert u daarnaast meerdere facturen van FactuurSturen.nl naar e-Boekhouden.nl. Als 

een debiteur of crediteur binnen e-Boekhouden.nl nog niet bestaat, wordt deze automatisch 

aangemaakt. 

2 De koppeling realiseren 

Om uw FactuurSturen.nl transacties over te nemen in e-Boekhouden.nl volgt u de 

onderstaande stappen: 

2.1 Haal de API-gegevens op uit e-Boekhouden.nl 

Voor het leggen van de koppeling heeft u uw API-gegevens nodig. Deze vindt u via Beheer > 

Instellingen > Koppelingen > API/SOAP > Verder. 

2.2 De koppeling realiseren binnen FactuurSturen.nl 

• Log in en ga naar Instellingen > Verbindingen. 
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• Ga naar Online boekhoudsoftware, selecteer e-Boekhouden.nl > Verbinden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• In de pop-up voert u de gegevens in die u in de vorige stap heeft opgehaald. 
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• Selecteer de administratie in e-Boekhouden.nl die u wilt koppelen met 

FactuurSturen.nl en klik op OK.

 

• Kies de tegenrekeningen waarop u de Verkoop – en Inkoopfacturen wilt boeken. 

U vindt de standaard grootboekrekeningen in e-Boekhouden.nl via  Beheer > Inrichting 

> Grootboekrekeningen de standaard grootboekrekeningen. Hier kunt u zelf 

grootboekrekeningen aanmaken.  
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Uw FactuurSturen.nl-account is nu gekoppeld aan e-Boekhouden.nl. Alle facturen worden nu 

automatisch ingeboekt in e-Boekhouden.nl. Via Boekhouden > Overzichten > Mutaties ziet u 

de binnengekomen mutaties. 

Let op! Als u in e-Boekhouden.nl uw wachtwoord wijzigt, wijzigt ook Beveiligingscode 1. Na 

een wachtwoordwijziging moet u Beveiligingscode 1 in FactuurSturen.nl dus opnieuw 

invoeren. 

3 Veel gestelde vragen 

3.1 Zijn er kosten verbonden aan de Boekhoudkoppeling? 

Nee, hier zijn geen kosten aan verbonden. 

3.2 Hoe merk ik dat de koppeling actief is? 

U zult zien dat alle facturen automatisch in de boekhouding verschijnen. U kunt dit zien via  

Boekhouden > Overzichten > Mutaties. 

3.3 Kan ik de koppeling ongedaan maken? 

Ja, dat is mogelijk. U kunt dit doen door in Factuursturen.nl te kiezen voor Verbindingen > 

e-Boekhouden.nl > Verbinding verbreken. 

3.4 Kan ik gebruikmaken van buitenlandse valuta? 

Nee, dat is niet mogelijk. Wanneer u toch gebruik maakt van buitenlandse valuta zal de factuur 

in e-Boekhouden.nl toch in euro’s geboekt worden. Hierbij vindt geen omrekening plaats. 
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