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1 Koppeling Twelve 

In deze handleiding vindt u informatie over de koppeling tussen uw Twelve kassasysteem en 

e-Boekhouden.nl. 

1.1 Welke gegevens worden er uitgewisseld? 

Met de Twelve-koppeling verbindt u uw (CCV Salespoint) kassasysteem met uw online 

boekhouding bij e-Boekhouden.nl. Met de koppeling wordt eenmaal per dag uw dagomzet in 

één boeking in uw boekhouding geladen. 
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2 Hoe activeer ik de koppeling? 

Het activeren van de Twelve-koppeling is binnen enkele minuten te regelen. 

• Ga in e-Boekhouden.nl naar Beheer > Inrichting > Instellingen > Koppelingen > 

Webwinkelfacturen.nl en klik op Verder. 

In dit scherm vindt u uw Gebruikersnaam en Beveiligingscode 1 en 2. Deze heeft u 

nodig voor het activeren van de koppeling. 

 

• Log in op je CCV-salespoint kassa-omgeving en klik links in het menu op Mijn plugins. 

• Activeer het selectie-vak voor Boekhouding-Webwinkelfacturen en kies e-

Boekhouden.nl. 

• Klik op Installeren. 
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• Vul in het volgende scherm naam en e-mailadres in. Dit wordt door Webwinkelfacturen.nl 

enkel gebruikt voor support. 

• Klik op Ga Verder. 

• Klik in het volgende scherm op Give Acces om de koppeling toestemming te geven 

gegevens uit de kassa op te  halen. 
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• Selecteer in het scherm BTW tarieven en grootboekrekeningen de overeenkomende 

btw-codes en grootboekrekeningen waarop de dagomzet mag worden geboekt. 

• Klik op Opslaan.  

 

De koppeling is geactiveerd! 
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3 Veelgestelde vragen 
 

Hoe weet ik dat de koppeling actief is? 

Als de koppeling geactiveerd is, haalt deze elke ochtend de kassa-afsluitingen van de 

voorgaande dag op. Elke dagafsluiting resulteert in één boeking in uw boekhouding. 

Bij welke status worden bonnen doorgezet? 

Bonnen worden doorgezet als de bedragen Verkocht en Geen Verkoop samen opgeteld de 

waarde van de bon geven. Bij de keuze voor dagomzet worden de afgeronde bonnen 

doorgezet. Wordt een bon op een later moment afgerond dan wordt een extra dagomzet 

aangemaakt. De maximale periode hiervoor is 30 dagen. 

Waar kan ik terecht met vragen over de koppeling? 

De koppeling is ontwikkeld door Webwinkelfacturen.nl. Kijk in de FAQ voor het antwoord op 

uw vraag of neem contact op met Webwinkelfacturen.nl via webcare@webwinkelfacturen.nl 

of 070-2042 24. 
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