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1 Koppeling CashDesk 
In deze handleiding vindt u alle informatie over de koppeling tussen CashDesk en 

e-Boekhouden.nl. 

1.1 Welke gegevens worden er uitgewisseld? 

Met de CashDesk koppeling verbindt u uw kassa met e-Boekhouden.nl. De koppeling plaatst 

aan het einde va de dag de financiële gegevens van de dagafsluiting uit CashDesk automatisch 

in e-Boekhouden.nl De koppeling is gemaakt door CashDesk Pos Software & Hardware. Om 

gebruik te kunnen maken van de koppeling, heeft u een abonnement op e-Boekhouden.nl en 

een CashDesk account.n 

1.2 Hoe activeer ik de koppeling? 

1. Open CashDesk en ga naar Financiële instellingen. Kies bij Financiële koppeling voor 

e-Boekhouden.nl. 
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2. Vul nu uw gebruikersnaam in en ga in e-Boekhouden.nl naar Beheer > Inrichting > 

Instellingen > API/SOAP en klik op Verder. 

 

3. Vul bij Betalingsmiddel de rekeningcode van uw kasrekening in. Dit is meestal 1000, 

maar kunt u ook naar eigen inzicht aanpassen. Vul bij KostenplaatsID 0 in. Dit wijkt af 

van het voorbeeld (Stap 1), maar dit mag u negeren. 

4. In CashDesk kunnen de volgende grootboekrekeningen worden gebruikt. Wanneer 

deze nog niet bestaan, dienen deze eerst te worden aangemaakt in e-Boekhouden.nl. 

Kies voor rekeningen van het rekeningtype ‘Balans’ of ‘Winst en Verlies’. 

 

5. Na het aanmaken van de grootboekrekeningen in e-Boekhouden.nl kunnen deze 

rekeningnummers worden toegevoegd aan CashDesk. Ga in CashDesk naar 

Instellingen > Financiële instellingen en klik op Aanpassen. 

mailto:info@e-Boekhouden.nl
https://www.e-boekhouden.nl/?c=handleiding_cashdesk


 

Vragen of opmerkingen? 

info@e-Boekhouden.nl 

088 - 6500 200 

4 

e-Boekhouden.nl gratis uitproberen 

Heeft u nog geen e-Boekhouden.nl account? 

Ga naar de website en sluit een gratis proefaccount af! 

 

6. Vul in het scherm aan de rechterzijde onder de kolom Grootboekrekeningen het 

rekeningnummer in vanuit e-Boekhouden.nl. Wanneer alle rekeningen zijn ingevoerd 

klikt u op Valideer. Wanneer alles goed is ingevuld, ziet u nu de melding Gevalideerd 

in beeld. 

7. De koppeling is gelegd! CashDesk en e-Boekhouden.nl zijn klaar voor gebruik. Zodra 

de dagafsluiting is voltooid, worden de gegevens doorgestuurd naar e-Boekhouden.nl 

1.3 Hulp nodig? 

Heeft u vragen over het implementeren van de koppeling? Neem dan contact op met 

CashDesk per telefoon op 020 – 820 2196 of via support@cashdesk.nl. 
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