
40 boekhoudtips
Je financiële administratie is meer dan cijfers
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Veel ondernemers zien op tegen het bijhouden van de boekhouding. Maar iedereen weet ook 

dat het wel noodzakelijk is om een boekhouding te voeren. Het is daarom belangrijk om de juiste 

keuzes te maken omtrent de boekhouding. Ga je de boekhouding zelf doen of in samenwerking 

met een accountant? Welk boekhoudpakket past hier het beste bij? En wat heeft je onderneming 

nodig binnen het boekhoudpakket? Wij helpen je graag bij het beantwoorden van deze vragen. 

Introductie



3

Welk boekhoudpakket het beste bij je onderneming past, blijft natuurlijk een lastige keuze. Ook 

nu je weet waar je op moeten letten en wat er allemaal mogelijk is. Uiteindelijk is het natuurlijk 

van belang dat je het pakket kiest dat het beste bij jouw onderneming past. Vraag jezelf dus 

goed af, met behulp van deze checklist, wat je verwacht van het pakket waar je voor kiest.

De antwoorden op deze vragen geven je een 

hoop duidelijkheid over welke functionaliteiten 

je wel of niet nodig hebt en helpen je dus bij 

het samenstellen van je pakket. 

Lees in het volgende hoofdstuk de 

boekhoudtips om je nog verder op weg te 

helpen bij het maken van je keuze. 

Herkennen van het juiste 
boekhoudpakket

 ✓ Wil je alleen verkoopfacturen maken en de rest van de boekhouding uitbesteden?

 ✓ Wil je direct kunnen meekijken met je accountant?

 ✓ Wil je je artikelen in een artikelbestand beheren?

 ✓ Wil je je voorraad beheren en bijhouden?

 ✓ Wil je een koppeling met je webshop maken?

 ✓ Ga je zelf de btw-aangifte doen?

 ✓ Wil jij ook je financiële gegevens kunnen inzien via een app?

Checklist
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Starten 
1. Bedenk of je zelfstandig of in samenwerking met een boekhouder of accountant de   

 boekhouding wilt gaan voeren.

2. Kies voor een boekhoudpakket dat modulair is opgebouwd, zodat je alleen betaalt voor   

 het geen dat je nodig hebt.

3. Kies voor een boekhoudpakket waarmee je overal online kunt werken.

4. Bekijk of een boekhoudpakket is  gecertificeerd. 

5. Overweeg of je het nodig vindt om alle contacten met prospects en  debiteuren vast te   

 leggen in een CRM-systeem.

6. Kies een boekhoudpakket dat de juiste koppelingen heeft, zoals een koppeling met je   

 webshop (bijv. WooCommerce webshop) of je loonadministratie (bijv. Loket.nl). 

7. Bedenk of je je voorraad wilt gaan bijhouden en beheren.

8. Laat je adviseren door een verkoopadviseur.

9. Zorg ervoor dat je een weloverwogen keuze maakt door de software eerst gezien te   

 hebben middels een demonstratie of een demoaccount.

10. Bekijk of er online trainingen beschikbaar zijn die je kunt volgen.

11. Leg de functionaliteiten van de software naast je bedrijfsprocessen en bekijk of dit goed  

 aansluit.

12. Bekijk het boekhoudpakket ook met een blik op de toekomst. Biedt het pakket genoeg   

 mogelijkheden voor als je bedrijf groeit?

Inrichting
13. Richt je dashboard zo in dat je alles in één oogopslag kunt zien.

14. Wees consequent in de omschrijvingen die je mee geeft aan een boeking.

15. Gebruik een standaard rekeningschema.

16. Zorg voor een doorlopende nummering van de verkoopfacturen.

17. Zorg er bij meerdere administraties voor dat deze aan elkaar gekoppeld worden.    

 Hierdoor sluiten je rekening-courantboekingen altijd op elkaar aan.

18. Bedenk of  je je opbrengsten- of kostenposten wilt spreiden over verschillenden maanden 

 of kwartalen.

19. Indien je geen ervaring hebt met het inrichten van je administratie, laat dit dan doen 

 door je accountant of boekhouder doen of doe dit samen met een consultant van het   

 boekhoudpakket.

20. Bekijk altijd de instructievideo’s en/of de helpgids van het boekhoudpakket.

21. Denk bij het inrichten ook aan de toekomst. Geeft de gekozen inrichting je genoeg   

 ruimte om te groeien?

40 praktische boekhoudtips



Bewaren
31. Bewaar je administratie minimaal zeven jaar om te voldoen aan de bewaarplicht    

 van de Belastingdienst. 

32. Digitaliseer je documenten. Hiermee voorkom je een hoop papieren rompslomp.

33. Maak gebruik van een digitaal dossier, zodat je snel het gewenste document kunt   

 opvragen. 

34. Documenten van onroerende zaken dien je minimaal tien jaar (nadat je deze niet meer in  

 je onderneming in gebruik hebt) te bewaren. 

35. Met een auditfile export ben je er altijd van verzekerd dat je aan de bewaarplicht kunt   

 voldoen.

5

Tijdbesparing
22. Zorg dat je bankzaken automatisch ingelezen kunnen worden in je administratie.

23. Ga elektronisch factureren door middel van een UBL-bestand te versturen.

24. Maak gebruik van de koppelingen die in je boekhoudpakket beschikbaar zijn. 

25. Zorg dat je correct gebruikt maakt van btw-codes. Op deze manier zullen de    

 aangiftes altijd kloppen. 

26. Ga incasseren bij je klanten. Hierdoor heb je grip op de inkomende geldstroom. 

27. Koppel je voorraadadministratie aan je webshop waardoor je de voorraad op één    

 plek beheert.

28. Zorg ervoor dat je 24/7 je financiële cijfers tot je beschikking hebt om snel  beslissingen   

 te kunnen nemen. 

29. Digitaliseer je documenten. Hierdoor heb je alle documenten centraal en direct voorhanden.

30. Gebruik de app voor het direct indienen van je declaratiebonnen.
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Controleren
36. Laat je boekhouding regelmatig nakijken door een accountant.

37. Neem de tijd om je openstaande debiteurenlijst door te nemen.

Bijsturen
38. Maak gebruik van je boekhouding voor essentiële informatie bij het  nemen van    

 beslissingen binnen je organisatie.

39. Maak een begroting en evalueer deze ook aan het einde van de gestelde periode.

40. Bekijk de grootste verschillen over de afgelopen jaren en doe hier je  voordeel mee.

Samengevat
Het blijft lastig om de juiste keuzes te maken met betrekking tot je boek-houding. Ga je de 

boekhouding zelf inrichten of besteed je deze liever uit aan een accountant? Daaropvolgend is 

er natuurlijk de keuze voor het juiste boekhoudpakket. Hopelijk hebben wij je op deze manier op 

weg geholpen om de juiste keuzes te kunnen maken. Als je de juiste keuzes maakt op het gebied 

van de boekhouding, zul je merken dat dit gestroomlijnd zal verlopen zonder er al te veel tijd aan 

te besteden. Zeker met de voordelen van een online boekhouding ben je altijd up-to-date van alle 

ontwikkelingen binnen je onderneming.



Wij helpen 
je graag

Contact

Ben jij benieuwd naar de mogelijkheden in jouw bedrijf? 

Wij helpen je graag een passende oplossing te vinden. 

Bel met ons:   088-0335320
Mail met ons:  verkoop@kingsoftware.nl 

Meer informatie:  kingsoftware.nl/online-boekhouden

http://kingsoftware.nl/online-boekhouden

