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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 Koppeling Loon salarissoftware 

In deze handleiding vindt u alle informatie over de handige importfunctie van Loon 

salarissoftware en hoe u deze hanteert in e-Boekhouden.nl. 

1.1 Hoe exporteer ik de loonjournaalposten vanuit Loon? 

Ga in uw Loon salarispakket naar: Loon vandaag en kies hier voor Journaals. Selecteer de 

periode waarvan u het loonjournaal wil exporteren en importeren naar e-Boekhouden.nl. 

U ziet nu een overzicht van het loonjournaal. Kies onder in het venster voor de optie:  

Naar boekhoudpakket. 
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Heeft u nog geen e-Boekhouden.nl account? 

Ga naar de website en sluit een gratis proefaccount af! 

Kies bij Exporteer journaalpost naar: voor Excel en bij datum vult u de gewenste datum in.  

Het maakt niet uit of u een puntkomma of tab gescheiden exportbestand aanmaakt.  

e-Boekhouden.nl ondersteund beide formaten.  

Exporteren naar: Kies nu de locatie waar de loonjournaalpost dient te worden opgeslagen. 

Bijvoorbeeld op het bureaublad. En kies voor OK. 

 

 

 

 

 

 

 

 

De loonjournaalpost is nu opgeslagen op uw computer. 

Let op: Open het bestand niet, maar importeer het direct in e-Boekhouden.nl.  

Het bestand dat wordt opgeslagen krijgt geen .xls, .xlsx of .csv-extensie. 
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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! 

1.2 Loonjournaalpost importeren in e-Boekhouden.nl  

Log in op uw e-Boekhouden.nl-account en navigeer via het menu naar:  

Beheer > Inrichting >Mutaties importeren. Selecteer hier het bestand dat u zojuist heeft 

geëxporteerd vanuit Loon en klik op Volgende. Het bestand wordt nu geïmporteerd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ga naar Boekhouden > overzichten > Mutaties. Hier ziet u de memoriaalboeking die zojuist 

is aangemaakt. 

Let op: Om de import te laten slagen moeten looncodes in Loon salarissoftware 

overeenkomen met de grootboekrekeningen in e-Boekhouden.nl. Grootboekrekeningen 

maakt u in e-Boekhouden.nl aan via Beheer > Inrichting > Grootboekrekeningen > 

Toevoegen. 
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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! 

1.3  Veel gestelde vragen 

1.3.1 Ik krijg een foutmelding bij het importeren van de loonjournaalpost.  

‘Een rekeningcode is niet aanwezig in uw rekeningschema.’ 

Zorg ervoor dat de nodige grootboekrekeningen zijn aangemaakt in e-

Boekhouden.nl. De grootboekrekeningen die u gebruikt in Loon dienen overeen te 

komen met de grootboekrekeningen in e-Boekhouden.nl. Ga naar Beheer > 

Inrichting > Grootboekrekeningen > Toevoegen om grootboekrekeningen toe te 

voegen. 

1.3.2 Op welke rekening wordt de loonjournaalpost geboekt? 

Indien er in e-Boekhouden.nl nog geen memoriaalrekening bestaat, wordt deze aangemaakt 

op het moment van importeren.  
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