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1 Inleiding 
NubioN is een compleet boekhoudpakket eenvoudig in het gebruik en in het bijzonder geschikt voor 
de ZZP-er. 
Overbodige functionaliteit die de applicatie nodeloos ingewikkeld maakt is zoveel mogelijk 
achterwege gelaten. 
Zodoende kunnen ook ZZP-ers zonder boekhoudkundige kennis en ervaring na het doornemen van 
de handleiding direct geheel zelfstandig hun bedrijfsadministratie verwerken in NubioN. 
Indien er toch nog vragen of onduidelijkheden zijn is begeleiding uiteraard mogelijk.  
 
De applicatie bestaat uit 6 hoofdmodules: 
 Inrichting 
 Boekhouden 
 Rapportages 
 Factureren 
 Debiteurenbeheer 
 Uren/kilometerregistratie 
 
De menubalk aan de linkerzijde is zoveel mogelijk in chronologische volgorde opgebouwd.  
Eerste stap is het inrichten van de basisadministratie bestaande uit het inladen van de stamgegevens, 
het uploaden van uw bedrijfslogo en het aanmaken van relaties. Tevens moet eenmalig de 
beginbalans worden ingevoerd. 
Vervolgens kan worden gestart met het verwerken van de administratie binnen het onderdeel 
boekhouden. De boekingen worden direct verwerkt en het resultaat is inzichtelijk via de diverse 
rapportages. 
 
Verkoopfacturen die u zelf opstelt in bijvoorbeeld word kunnen worden geboekt via het verkoopboek 
binnen de hoofdmodule boekhouden. Er kan ook voor worden gekozen om de verkoopfacturen te 
genereren via de facturatiemodule.  
 
Met behulp van de module debiteurenbeheer is het mogelijk om op flexibele wijze de uitstaande 
facturen te bewaken en betalingsverzoeken te mailen aan uw klanten.  
 
Tot slot kunnen uren en kilometers worden geregistreerd. Er wordt onderscheid gemaakt tussen 
uren en kilometers die toewijsbaar zijn aan een klant en indirecte uren en kilometers zoals 
bijvoorbeeld acquisitie en dergelijke.  
 
De afhandeling van vragen verloopt geheel via de applicatie zonder e-mailwisseling.  
Vragen van welke aard dan ook kunnen op elk gewenst moment worden ingediend door te klikken 
op de knop:   in de menubalk van de navigatiepagina.  
Het streven is om vragen zo snel mogelijk te beantwoorden. De termijn waarbinnen een vraag wordt 
beantwoord is in belangrijke mate afhankelijk van de complexiteit van de vraag.  De vragen van alle 
gebruikers van NubioN worden getoond op het scherm “vragen en antwoorden” binnen uw 
navigatiescherm.   
Uitsluitend de vraag wordt getoond en niet de identiteit van de vraagsteller. Zodoende zijn de vragen 
niet herleidbaar naar een specifieke gebruiker en is privacy gewaarborgd.   
 
De applicatie kan worden afgesloten door te klikken op de knop:  
 

 NubioN werkt het beste in de browser Google Chrome.  
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2 Inrichting 

2.1 Mijn account 
Onder mijn account kunt u alle persoonsgegevens en instellingen verbonden aan uw account 
invoeren en wijzigen.  
 
Het betreft de volgende onderdelen: 
 Persoonsgegevens zoals de bedrijfsnaam en NAW gegevens 
 Wijzigen van het wachtwoord 
 Wijzigen van het mailadres 
 Opzeggen van het account 
 
Voor het wijzigen van uw persoonsgegevens of wachtwoord vult u de gewenste velden in en drukt u 
op de knop opslaan. 
 
Aan het wijzigen van een mailadres ligt een verificatieproces ten grondslag. 
Voer uw huidige wachtwoord in en het nieuwe mailadres. Er wordt een mail verstuurd naar het 
nieuwe mailadres met hierin een link naar de pagina waar de wijziging van het mailadres kan worden 
bevestigd. Indien de ingevoerde mailadressen overeenkomen wordt de wijziging doorgevoerd. 
 
Indien u geen gebruik meer wenst te maken van NubioN kan het account worden beëindigd door te 
klikken op de link: account opzeggen. U ontvangt vervolgens een mail met hierin een link naar de 
pagina waar het opzeggen van het account kan worden bevestigd. Het account blijft gedurende 1 
maand na de opzegdatum toegankelijk. Na deze termijn is het account niet meer toegankelijk 
 
De overeenkomt tussen u en NubioN is tevens opgenomen op de pagina mijn account. 
 

Na driemaal invoeren van een fout wachtwoord bij aanmelden wordt het account automatisch 
geblokkeerd en moet een nieuw wachtwoord worden aangevraagd. 

2.2 Bedrijfslogo 
De rapportages die worden geproduceerd met de applicatie NubioN kunnen worden voorzien van uw 
bedrijfslogo.  
Uitsluitend de volgende bestandstype zijn toegestaan: png, jpg, gif.  

 Van deze drie bestandtypes is een png bestand het meest geschikt voor het tonen van logo’s op 
webpagina’s. Derhalve wordt geadviseerd om het bedrijfslogo als png bestand te uploaden. 
 
Druk op de knop bladeren en selecteer het gewenste bestand. Druk vervolgens op de knop opslaan. 
Het bedrijfslogo wordt getoond op uw navigatiescherm, de diverse rapportages zoals balans en winst 
en verliesrekening en de verkoopfacturen. 

2.3 Stamgegevens 
Alvorens kan worden gestart met het verwerken van de administratie dienen de zogenoemde 
stamgegevens te worden ingeladen.  
 
De stamgegevens bestaan uit: 
 Het rekeningschema 
 De dagboeken 
 De BTW codes 
 Indirecte codes 
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Het rekeningschema bestaat uit een standaard set van alle voorkomende grootboekrekeningen. 
Er kunnen naar wens grootboekrekeningen worden toegevoegd en aangepast. De reeks 1500 tot en 
met 1599 is gereserveerd, hierbinnen kunnen geen grootboekrekeningen worden aangemaakt. Een 
grootboekrekening kan niet worden verwijderd. Indien een grootboekrekening niet meer wordt 
gebruikt kan deze op inactief worden gezet. De grootboekrekening wordt dan niet meer getoond in 
de drop down boxen. 
 
De volgende grootboekrekeningen kunnen niet worden gewijzigd: 
 0650 Resultaat voorgaande jaren 
 1300 Crediteuren 
 1600 Debiteuren 
 9999 Tegenrekening resultaat 
 Alle BTW grootboekrekeningen 
 
Er zijn vijf dagboeken beschikbaar voor het inboeken van de administratie.  
 Inkoopboek 
 Verkoopboek 
 Bankboek 
 Kasboek 
 Memoriaalboek 
 
Er kunnen naar wens bank en kas dagboeken worden toegevoegd en aangepast. Indien er in de 
administratie bijvoorbeeld meerdere bankrekeningen worden gebruikt kan elke bankrekening 
worden gekoppeld aan een separaat bankdagboek. 
Er kunnen geen inkoop, verkoop en memoriaal dagboeken worden toegevoegd. 
Een dagboek kan niet worden verwijderd. Indien een dagboek niet meer wordt gebruikt kan dit op 
inactief worden gezet.  Het dagboek wordt dan niet meer getoond in de drop down boxen. 
Via de dagboeken kan de gehele administratie worden verwerkt. 
Inkomende facturen van leveranciers (crediteuren) worden geboekt via het inkoopboek. 
Uitgaande  facturen van klanten (debiteuren) worden geboekt via het verkoopboek. 
Bank en kasmutaties zoals betalingen van inkomende en uitgaande facturen worden geregistreerd in 
het bankboek en kasboek. 
Voor alle boekingen die niet voortkomen uit het registreren van facturen en kas of bankafschriften is 
het memoriaalboek beschikbaar. Het betreft boekingen zoals: correctieboekingen, inboeken 
beginbalans en bijvoorbeeld het overboeken van een banksaldo. Deze boekingen hebben vaak een 
incidenteel karakter. 
 

Er kan niet rechtstreeks op een ander dagboek worden geboekt. Indien men bijvoorbeeld een 
tegoed wil overboeken van de ene naar de andere bankrekening dan moet dit via een 
tussenrekening. (bijvoorbeeld kruisposten) 
 
Een voorbeeld: men wil € 1.000,00 overmaken naar de spaarrekening: 
 
Bankboek 1         debet      credit 
Kruisposten           1.000 
Bank                                1.000 
 
Bankboek 2 (spaarrekening)   debet    credit 
Bank (spaarrekening)                1.000 
Kruisposten                                                  1.000 
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De BTW codes worden centraal onderhouden en beheerd door NubioN. Alle voorkomende BTW 
codes worden automatisch aangemaakt bij het inladen van de stamgegevens.  
Indien de regels of percentages wijzigen of er worden van overheidswege nieuwe BTW codes 
uitgevaardigd wordt dit centraal doorgevoerd. De nieuwe BTW codes kunnen worden gegenereerd 
via de knop BTW code toevoegen. 
 

Het is niet mogelijk om rechtstreeks op een BTW rekening te boeken. 
 
Ten behoeve van de uren en kilometerregistratie wordt een standaard set met indirecte codes 
ingelezen. Indirecte codes zijn codes voor overheadkosten zoals opleiding, administratie en acquisitie 
en dergelijke. De codes kunnen naar wens worden aangepast en uitgebreid.  

2.4 Relaties 
De leveranciers van wie u producten/diensten afneemt en de klanten aan wie u producten/diensten 
levert zijn in NubioN gedefinieerd als relatie.  
Er is derhalve sprake van twee soorten relaties:  
 Crediteuren (leveranciers) 
 Debiteuren (klanten) 
Relaties kunnen op elk willekeurig moment worden aangemaakt ook indien het een potentiële klant 
betreft waarmee nog geen formele overeenkomst is afgesloten. 

2.5 Contactpersonen 
Aan elke relatie kunnen 1 of meerdere contactpersonen worden gekoppeld. 
Voer de velden in en druk op de knop opslaan. 

2.6 Kostenplaatsen 
Een kostenplaats is een eenheid binnen de boekhouding waaraan kosten en opbrengsten kunnen 
worden toegewezen. De kosten en opbrengsten kunnen via de dagboeken worden geboekt op de 
betreffende kostenplaats. Zodoende kan inzichtelijk worden gemaakt wat het resultaat is per 
kostenplaats. Voer een kostenplaatsnummer en naam in en druk op de knop opslaan. 

2.7 Boekingsjaren 
Het boekingsjaar is de periode waarin een economische activiteit wordt geregistreerd in de 
boekhouding. 
De boekingsperiode hoeft niet per definitie overeen te komen met de periode waarin de activiteit 
werkelijk plaatsvindt. Daarnaast geldt ook dat een economische activiteit gedurende meerdere 
perioden kan plaatsvinden. De keuze kan gemaakt worden om de kosten of baten in een keer op te 
nemen in de boekhouding, of om deze te spreiden. Als de wetgeving hiervoor ruimte biedt, wat in de 
meeste landen het geval is, dan is het doorgaans mogelijk om met behulp van het kiezen van andere 
boekingsperioden de winst gunstiger of minder gunstig voor te laten komen. 
Er kunnen maximaal 2 boekingsjaren gelijktijdig zijn geactiveerd in Nubion. 

2.8 Beginbalans 
Indien u een startende ondernemer bent heeft u geen beginbalans. Het invoeren van de beginbalans 
is alleen van toepassing indien u van uw huidige boekhoudpakket overstapt naar NubioN. 
Het betreft dus een eenmalige handeling. 
In het scherm worden alle actieve grootboekrekeningen getoond van het type balans. 
Indien er rekeningen ontbreken kunnen deze worden geactiveerd via het rekeningschema. 
De rekeningen waarvoor een beginsaldo moet worden ingevoerd kunnen worden geselecteerd door 
het plaatsen van een vinkje in de checkbox aan de linkerzijde. 
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De beginbalans bestaat uit: 
 Activa, dit zijn de bezittingen en vorderingen van uw bedrijf. Deze posten moeten als positief 

bedrag worden ingevoerd. 
 Passiva, dit is het eigen vermogen en zijn de schulden van uw bedrijf. Deze posten moeten 

als negatief bedrag worden ingevoerd. 
 
Een voorbeeld: de grootboekrekening bank 
Het banksaldo in het vorige boekhoudpakket was positief en bedroeg € 7.500,00 per 31-12-2010. 
Dan is het beginsaldo voor de grootboekrekening bank in NubioN per 1-1-2011 € 7.500,00. 
Dit bedrag moet als positief bedrag worden ingevoerd. 
Bij een negatief banksaldo moet het bedrag als negatief bedrag worden ingevoerd. 
 
De volgende velden moeten worden ingevoerd: 

1. Datum beginbalans: voer de gewenste begindatum in. Veelal is dit 1 januari of 1 juli. 
2. Rekeningnummer: selecteer de rekeningnummers waarvoor de beginbalans moet worden 

ingevoerd. 
3. Bedrag: voer het bedrag in. Let op de juiste notering positief dan wel negatief. 

 

 
 
Druk tot slot op de knop opslaan. 
Het totaal van de ingevoerde beginbalans moet sluiten op € 0,00 
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Dit wordt ook afgedwongen door de applicatie. Een beginbalans die niet sluit op € 0,00 kan niet 
worden verwerkt. Een beginbalans hoeft slecht eenmaal te worden ingevoerd. De applicatie staat 
ook niet toe dat een beginbalans meermaals wordt ingevoerd. 
 

De verwerkte beginbalans kan niet worden gewijzigd. 
Delete eventueel de gehele boeking en voer de beginbalans opnieuw in. 
 

 Raadpleeg bij voorkeur uw accountant of administrateur bij het inboeken van de beginbalans. 

3 Boekhouden 

3.1 Inkoopboek 
In het inkoopboek worden de facturen geregistreerd die u ontvangt van leveranciers. 
De volgende velden moeten worden ingevoerd: 

1. Dagboek: In de meeste gevallen zal er sprake zijn van slechts 1 inkoopboek in uw 
administratie.  

2. Relatie: Selecteer de betreffende leverancier. (crediteur) 
3. Factuurnummer: Voor het factuurnummer kunt u het nummer gebruiken van de leverancier 

of eventueel een eigen volgnummer. De applicatie dwingt af dat een factuurnummer uniek 
is. Het factuurnummer 103 bijvoorbeeld kan slechts eenmaal worden geregistreerd binnen 
het inkoopboek. 

4. Datum: Voer de factuurdatum in van de ontvangen factuur. 
5. Indien gewenst kan een afschrift van de inkoopfactuur worden geüpload. Druk op de knop 

bladeren en selecteer het betreffende bestand. Uitsluitend de volgende bestandtypes zijn 
toegestaan: pdf, gif, jpg, png. Het document kan worden opgevraagd via het inkoopboek of 
via het grootboek door te klikken op:  

6. Omschrijving: In dit veld kan een beschrijving van de geleverde dienst/product worden 
ingevoerd. 

7. BTW code: Voer de BTW code in die van toepassing is op de levering. In het geval van een 
inkoop is dat doorgaans te vorderen BTW met 21%. 

8. Aantal: In dit veld kan het aantal geleverde producten/diensten worden ingevoerd. 
9. Eenheid: Voer de eenheid in. (uren/stuks/kms) 
10. Bedrag: Voer het totaal factuurbedrag inclusief BTW in, in dit veld. 
11. Rekeningnummer: Selecteer het rekeningnummer dat van toepassing is op de levering. In het 

geval van een inkoopfactuur is dat doorgaans een rekening in de kostenrubriek zoals 
bijvoorbeeld inkoop materialen. 

12. Kostenplaats: Indien in uw administratie kostenplaatsen zijn gedefinieerd kan hier de 
kostenplaats worden ingevoerd waarop de levering betrekking heeft. Selecteer n.v.t. indien 
er geen sprake is van een kostenplaats.  

 
Indien een factuur uit meerdere regels bestaat kunnen regels worden toegevoegd door te klikken op 
de knop:  Er kunnen maximaal 15 regels worden aangemaakt. 
Druk op de knop:  indien een regel moet worden verwijderd.  
Door het toevoegen van regels kan een factuur indien gewenst over meerdere BTW codes, 
rekeningnummers en kostenplaatsen worden verdeeld. 
Druk tot slot op de knop: opslaan. 
De inkoopfactuur wordt verwerkt en is direct zichtbaar in het grootboek. 
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Het is mogelijk om standaardwaarden in te stellen voor een: 
 Relatie 
 BTW code 
 Eenheid 
 Rekeningnummer 
 Kostenplaatsnummer 
 
Selecteer de gewenste standaardwaarden en druk op de knop opslaan. Na het instellen van de 
standaardwaarden worden deze als voorkeuroptie getoond bij het openen van het inkoopboek.   

3.2 Verkoopboek 
In het verkoopboek worden de facturen geregistreerd die u verstuurt aan uw klanten. 
De volgende velden moeten worden ingevoerd: 

1. Dagboek: In de meeste gevallen zal er sprake zijn van slechts 1 verkoopboek in uw 
administratie.  

2. Relatie: Selecteer de betreffende klant. (debiteur) 
3. Factuurnummer: Alle facturen die u verstuurt aan uw klanten moeten zijn voorzien van een 

uniek factuurnummer. De factuurnummering moet in chronologische volgorde oplopen. De 
applicatie dwingt af dat een factuurnummer uniek is. Het factuurnummer 1200 bijvoorbeeld 
kan slechts eenmaal worden geregistreerd binnen het inkoopboek. 

4. Datum: Voer de factuurdatum in van de verstuurde factuur. 
5. Indien gewenst kan een afschrift van de verkoopfactuur worden geüpload. Druk op de knop 

bladeren en selecteer het betreffende bestand. Uitsluitend de volgende bestandtypes zijn 
toegestaan: pdf, gif, jpg, png. Het document kan worden opgevraagd via het inkoopboek of 
via het grootboek door te klikken op:  

6. Omschrijving: In dit veld kan een beschrijving van de geleverde dienst/product worden 
ingevoerd. 

7. BTW code: Voer de BTW code in die van toepassing is op de levering. In het geval van een 
verkoop is dat doorgaans te betalen BTW met 21%. 

8. Aantal: In dit veld kan het aantal geleverde producten/diensten worden ingevoerd. 
9. Eenheid: Voer de eenheid in. (uren/stuks/kms) 
10. Bedrag: Voer het totaal factuurbedrag inclusief BTW in, in dit veld. 
11. Rekeningnummer: Selecteer het rekeningnummer dat van toepassing is op de levering. In het 

geval van een verkoopfactuur is dat doorgaans een omzetrekening zoals bijvoorbeeld 
rekening 8000. 

12. Kostenplaats: Indien in uw administratie kostenplaatsen zijn gedefinieerd kan hier de 
kostenplaats worden ingevoerd waarop de levering betrekking heeft. Selecteer n.v.t. indien 
er geen sprake is van een kostenplaats. 

 
Indien een factuur uit meerdere regels bestaat kunnen regels worden toegevoegd door te klikken op 
de knop:  Er kunnen maximaal 15 regels worden aangemaakt. 
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Druk op de knop:  indien een regel moet worden verwijderd.  
Door het toevoegen van regels kan een factuur indien gewenst over meerdere BTW codes, 
rekeningnummers en kostenplaatsen worden verdeeld. 
Druk tot slot op de knop: opslaan. 
De verkoopfactuur wordt verwerkt en is direct zichtbaar in het grootboek. 
 

 
 
Het is mogelijk om standaardwaarden in te stellen voor een: 
 Relatie 
 BTW code 
 Eenheid 
 Rekeningnummer 
 Kostenplaatsnummer 
 
Selecteer de gewenste standaardwaarden en druk op de knop opslaan. Na het instellen van de 
standaardwaarden worden deze als voorkeuroptie getoond bij het openen van het verkoopboek.   
 

 Verkoopfacturen kunnen ook worden gegenereerd via de facturatiemodule. De werkwijze 
wordt in hoofdstuk 5 factureren beschreven. 

3.3 Bankboek 
Het bankboek bestaat uit drie onderdelen: 

1. Handmatige boekingen 
2. Betaling van ontvangen facturen van leveranciers. (crediteuren) 
3. Betaling van verzonden facturen aan klanten. (debiteuren) 

 
Indien gewenst kunnen de boekingen vanuit de bovenstaande onderdelen worden toegewezen aan 
een verwerkingsbatch. 

4. Als er geen openstaande batch is wordt automatisch een nieuwe batch aangemaakt zodra 
een boeking wordt doorgevoerd in een van de drie onderdelen. Zolang de voorgaande batch 
niet is verwerkt worden de boekingen toegevoegd aan de huidige batch. 

5. Indien de verwerkingsbatch compleet is kan het bankafschrift behorende bij deze batch 
eventueel worden geüpload. Vervolgens kan de batch worden verwerkt door te drukken op 
de knop opslaan onderaan het bankboek navigatiescherm. 
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 Geadviseerd wordt om voor elk afzonderlijk bankafschrift een bankbatch aan te maken en het 
bankafschrift als pdf bestand te uploaden. 
 
Handmatige boekingen 
Via handmatige boekingen kunnen alle bankboekingen worden doorgevoerd anders dan betalingen 
van debiteuren/crediteuren. 
De volgende velden moeten worden ingevoerd:    

1. Dagboek: Selecteer het gewenste bankboek. (de betreffende bankrekening)  
2. Relatie: Bij een bankboeking is de relatie niet van toepassing. Deze is reeds standaard 

geselecteerd en kan niet worden gewijzigd. 
3. Datum: Voer de gewenste datum in voor de bankboeking. 
4. Omschrijving: In dit veld kan een beschrijving van de bankboeking worden ingevoerd. 
5. BTW code: Voer de gewenste BTW code in. 
6. Aantal: In dit veld kan indien gewenst het aantal worden ingevoerd. 
7. Eenheid: Voer de eenheid in. (uren/stuks/kms) 
8. Bedrag: Voer het totaal bedrag in, in dit veld. Indien via het bankboek handmatig een factuur 

van een leverancier wordt betaald moet een negatief bedrag worden ingevoerd. 
9. Rekeningnummer: Selecteer het gewenste rekeningnummer. 
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10. Kostenplaats: Indien in uw administratie kostenplaatsen zijn gedefinieerd kan hier de 
kostenplaats worden ingevoerd waarop de levering betrekking heeft. Selecteer n.v.t. indien 
er geen sprake is van een kostenplaats. 
 

 
 
Betaling verzonden/ontvangen facturen 
Het verwerken van betalingen door klanten en betalingen aan leveranciers vindt plaats via: betaling 
crediteuren/betaling debiteuren.  
De volgende velden moeten worden ingevoerd:    

1. Dagboek: Selecteer het gewenste bankboek. (de betreffende bankrekening)  
2. Rekeningnummer: De tegenrekening bij een betaling is altijd 1600 crediteuren/1300 

debiteuren en kan derhalve niet worden gewijzigd. 
3. BTW code: Bij een betaling is geen BTW code van toepassing derhalve kan deze niet worden 

gewijzigd. 
4. Datum: Voer de gewenste datum in voor de betalingsboeking. 
5. Relatienaam: kan niet worden gewijzigd. 
6. Factuurnummer: kan niet worden gewijzigd. 
7. Datum: kan niet worden gewijzigd. 
8. Bedrag: Voer het te betalen dan wel betaalde bedrag in. Dit zal meestal het volledige 

factuurbedrag zijn. Indien slechts een deel van de factuur wordt betaald blijft het resterende 
saldo staan. 

9. Toelichting: In dit veld kan een toelichting worden ingevoerd bij de betaling. 
 
Er kunnen meerdere facturen in een boeking worden verwerkt. Plaats een vinkje in het selectievakje 
voor elke factuur die moet worden verwerkt. Druk tot slot op de knop opslaan. 
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Het bedrag dat wordt ingevoerd bij een betaling aan een leverancier moet negatief zijn. 

Een doorgevoerde betaling kan niet worden gewijzigd. Indien achteraf blijkt dat de betaling 
niet correct is kan deze worden verwijderd door te klikken op het prullenbak icoon. 

3.4 Kasboek 
De werkwijze is gelijk aan het bankboek. 

3.5 Memoriaalboek 
Via het memoriaalboek kunnen alle transacties worden ingeboekt die niet voortkomen uit de 
reguliere documentstroom van facturen en bankafschriften. Veelal zullen dit correctieboekingen zijn 
of boekingen waaraan geen financiële transactie ten grondslag ligt. Voor deze transacties wordt geen 
tegenrekening gebruikt van het type bank, kas, debiteuren of crediteuren en derhalve moet de 
boeking altijd in evenwicht zijn. Het systeem dwingt af dat de memoriaalboeking per saldo 0 is. 
Zodoende kunnen er geen transacties ontstaan die niet in evenwicht zijn. 
 
Enkele voorbeelden van memoriaalboekingen: 
 Afboekingen (incourante voorraden, dubieuze debiteuren) 
 Mutaties van voorzieningen (garantievoorziening, voorziening groot onderhoud, voorziening 

dubieuze debiteuren etc.) 
 Afschrijvingen 
 Salderen van crediteuren en debiteuren (door bijvoorbeeld creditnota’s) 
 Loonjournaalpost 
 Herwaarderingen 
 
De volgende velden moeten worden ingevoerd: 

1. Dagboek: er is 1 memoriaalboek beschikbaar en dit is reeds geselecteerd.  
2. Relatie: een memoriaalboeking is veelal niet gerelateerd aan een klant of leverancier. 

Selecteer in dat geval n.v.t. en anders de betreffende relatie. 
3. Factuurnummer: voor een memoriaalboeking geldt meestal dat er geen sprake is van een 

factuurnummer. Vul in dat geval in n.v.t.  
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4. Datum: voer de gewenste datum in voor de memoriaalboeking. 
5. Indien gewenst kan een afschrift van de inkoopfactuur worden geüpload. Druk op de knop 

bladeren en selecteer het betreffende bestand. Uitsluitend de volgende bestandtypes zijn 
toegestaan: pdf, gif, jpg, png. Het document kan worden opgevraagd via het inkoopboek of 
via het grootboek door te klikken op:  

6. Omschrijving: in dit veld kan een beschrijving van de memoriaalboeking worden ingevoerd. 
7. BTW code: voor een memoriaalboeking geldt meestal dat er geen sprake is van een BTW 

code. Vul in dat geval in n.v.t. 
8. Aantal: in dit veld kan indien gewenst het aantal worden ingevoerd. 
9. Eenheid: voer de eenheid in. (uren/stuks/kms) 
10. Bedrag: voer het totaal bedrag in, in dit veld. 
11. Rekeningnummer: selecteer het gewenste rekeningnummer. 
12. Kostenplaats: indien in uw administratie kostenplaatsen zijn gedefinieerd kan hier de 

kostenplaats worden ingevoerd waarop de memoriaalboeking betrekking heeft. Selecteer 
n.v.t. indien er geen sprake is van een kostenplaats. 

 
Een memoriaalboeking moet in evenwicht zijn en bestaat derhalve per definitie uit 2 of meer regels. 
Klik op de knop:  voor het toevoegen van een regel. Er kunnen maximaal 15 regels worden 
aangemaakt. 
Druk op de knop:  indien een regel moet worden verwijderd.  
Druk tot slot op de knop: opslaan. 
De memoriaalboeking wordt verwerkt en is direct zichtbaar in het grootboek. 
 

 
 

3.6  Jaarovergang 
Resultaat lopend boekjaar: aan het begin van een nieuw boekjaar moet dit resultaat - de winst of het 
verlies-, dat in het voorgaande jaar is gerealiseerd, weer op 0 staan. Derhalve moet dit resultaat op 
31 december van het voorgaande jaar worden overgeboekt. Dit wordt ook wel het boeken van de 
resultaatbestemming genoemd. Wat de bestemming van de winst is, hangt af van het soort bedrijf 
(eenmanszaak, vof, bv) en de bestemming die u voor het winstsaldo kiest.    
Geadviseerd wordt om deze boeking altijd samen met uw accountant door te voeren. 
Selecteer het jaar dat moet worden overgezet. Indien het nieuwe boekjaar bijvoorbeeld 2011 is moet 
2010 worden geselecteerd. Druk tot slot op de knop: Resultaat overzetten. 

Een jaar kan 1 maal worden overgezet. Indien u een jaar opnieuw wilt overzetten moeten de 
boekingen voor het betreffende jaar eerst worden verwijderd waarna het jaar opnieuw kan worden 
overgezet. 

De verwerkte jaarovergang kan niet worden gewijzigd. 
Delete eventueel de twee boekingen en genereer de jaarovergang boeking opnieuw. 
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4 Rapportages 

4.1 Kolommenbalans 
De kolommenbalans is een staat waarop de grootboekrekeningen zijn vermeld met de tellingen van 
de debet-en creditboekingen (proefbalans) en met de saldi (saldibalans). Op basis hiervan wordt 
vervolgens de balans en winst en verliesrekening samengesteld. De kolommenbalans is toegevoegd 
aan de applicatie daar deze feitelijk een onlosmakelijk onderdeel is van elke boekhouding. Voor 
rapportagedoeleinde en het verkrijgen van inzicht in de financiële stand van zake is deze echter 
minder geschikt en kan men beter de balans en winst en verliesrekening raadplegen. 
Er kunnen twee soorten periodeselecties worden gemaakt: per jaar en tot en met een bepaalde 
datum. Het saldo van de kolommenbalans moet altijd sluiten op 0.  

4.2 Balans 
De balans is een momentopname, een overzicht van de bezittingen, de schulden en het eigen 
vermogen op een bepaalde datum. Er kunnen twee soorten periodeselecties worden gemaakt: per 
jaar en tot en met een bepaalde datum. 

4.3 Winst en verliesrekening 
De winst en verliesrekening geeft inzage in de opbrengsten en kosten over een bepaalde periode. 
Het saldo van de winst en verliesrekening is de gerealiseerde winst dan wel het ontstane verlies over 
de geselecteerde periode. Er kunnen vier soorten periodeselecties worden gemaakt: per jaar, per 
kwartaal, per maand en een vrije selectie. (van tot en met datum) Selecteer de gewenste periode en 
druk op de knop tonen. 

4.4 Grootboek 
Het grootboek vormt feitelijk het hart van de boekhouding. Hierin zijn alle boekingen terug te vinden 
en kunnen deze indien nodig worden aangepast en verwijderd. Het grootboek opent standaard met 
de boekingen die een boekingsdatum hebben vallend in het huidige jaar. Er kunnen vier soorten 
periodeselecties worden gemaakt: per jaar, per kwartaal, per maand en een vrije selectie. (van tot en 
met datum) Selecteer de gewenste periode en druk op de knop tonen. 
 
Met uitzondering van betalingen kunnen alle boekingen nadien worden gewijzigd. Klik op het edit 
icoon:  aan de rechterzijde in de regel van de boeking die moet worden gewijzigd. Het betreffende 
dagboek wordt geopend waar vervolgens de benodigde wijzigingen kunnen worden doorgevoerd. 
 
Door te klikken op het prullenbak icoon:  aan de rechterzijde kan een boeking worden verwijderd. 
Er volgt een waarschuwing waarin om bevestiging wordt gevraagd. 

Het verwijderen van een boeking is definitief en kan niet worden teruggedraaid. Indien een 
factuur wordt verwijderd die reeds is betaald moet ook de betaling worden verwijderd anders 
ontstaan er mogelijk aansluitingsverschillen in de boekhouding. 
 
Via het icoon:  kan het document behorende bij de betreffen boeking worden geopend. In de 
pagina die wordt geopend kan het document eventueel ook worden verwijderd of worden vervangen 
door een ander document. 

1. Verwijder document 
2. Selecteer het gewenste bestand en druk op opslaan 
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4.5 Journaalposten 
Op deze rapportage worden alle journaalposten getoond. Deze kunnen ook hiervandaan worden 
aangepast of verwijderd.  

4.6 Crediteuren totaal 
Deze rapportage toont alle facturen die zijn ontvangen van leveranciers.  
Het rapport kan worden gefilterd op: 
 Factuurnummer 
 Leverancier 
 Datum 
 Status (uitstaand / betaald) 
Het totaal uitstaand saldo sluit met het totaalsaldo in het bankboek betalingen crediteuren. 

Indien bij factuurdatum 01-01-1970 wordt getoond betreft het een betaling waaraan geen 
factuur meer ten grondslag ligt. De betreffende factuur is verwijderd, de betaling echter niet. 

4.7 Crediteuren balansdatum 
Met deze rapportage kan een specificatie worden gegenereerd waarvan het saldo aansluit bij de post 
crediteuren op de balans. De geselecteerde periode dient gelijk te zijn aan de geselecteerde periode 
bij de balans. 

4.8 Debiteuren totaal 
Deze rapportage toont alle facturen die zijn verstuurd aan uw klanten.  
Het rapport kan worden gefilterd op: 
 Factuurnummer 
 Leverancier 
 Datum 
 Status (uitstaand / betaald) 
Het totaal uitstaand saldo sluit met het totaalsaldo in het bankboek betalingen crediteuren. 
Het totaal gefactureerde bedrag sluit met het totaalbedrag in de rapportage gefactureerde omzet. 
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Indien bij factuurdatum 01-01-1970 wordt getoond betreft het een betaling waaraan geen 
factuur meer ten grondslag ligt. De betreffende factuur is verwijderd, de betaling echter niet. 

4.9 Debiteuren balansdatum 
Met deze rapportage kan een specificatie worden gegenereerd waarvan het saldo aansluit bij de post 
debiteuren op de balans. De geselecteerde periode dient gelijk te zijn aan de geselecteerde periode 
bij de balans. 
 
4.10 BTW aangifte 
Als u uw onderneming start en aanmeldt bij de Belastingdienst, ontvangt u een uniek BTW-nummer. 
Na de aanmelding als ondernemer ontvangt u van de Belastingdienst een bericht waarin staat hoe 
vaak u aangifte voor de omzetbelasting moet doen. Dat kan eenmaal per maand zijn, eenmaal per 
kwartaal of eenmaal per jaar. De frequentie hangt af van de te verwachten afdracht van 
omzetbelasting per jaar. 
 
De BTW aangifte wordt automatisch gevuld op basis van de boekingen die worden doorgevoerd in 
NubioN.  
Daarnaast moeten er een aantal gegevens handmatig worden toegevoegd aan de BTW aangifte: 

1. BTW kenmerk: dit is het betalingskenmerk dat u van de belastingdienst ontvangt voor de 
periodes waarover BTW aangifte moet worden gedaan op maand, kwartaal of jaarbasis. 
Indien de BTW aangifte bijvoorbeeld op kwartaalbasis dient plaats te vinden moet er 
viermaal een BTW kenmerk worden ingevoerd. 

2. Datum: afhankelijk van het aantal aangiftes per jaar kan hier de datum worden ingevoerd. 
Dit kan een willekeurig datum zijn binnen de betreffende periode. Uitgaande van het 
voorbeeld hierboven zijnde BTW aangiftes op kwartaalbasis bijvoorbeeld: 31-3-2017, 30-6-
2017, 30-9-2017 en 31-12-2017. 

3. Rekeningnaam: de BTW aangifte labels 1d en 5d kunnen handmatig worden toegevoegd aan 
de BTW aangifte. Selecteer de gewenste rekening 1526 privé gebruik (1d) of 1527 
kleineondernemersaftrek. (5d)   

4. Omzet: hier kan het omzetbedrag worden ingevoerd behorende bij BTW aangifte label 1d 
privé gebruik en label 5d kleineondernemersregeling. Het ingevoerde bedrag wordt op de 
BTW aangifte getoond. 

5. Omzetbelasting: hier kan het omzetbelastingbedrag worden ingevoerd behorende bij BTW 
aangifte label 1d privé gebruik en label 5d kleineondernemersregeling. Het ingevoerde 
bedrag wordt op de BTW aangifte getoond. 

 

 

Er kunnen vier soorten periodeselecties worden gemaakt: per jaar, per kwartaal, per maand en een 
vrije selectie. (van tot en met datum) Selecteer de gewenste periode en druk op de knop tonen. 



19 
 

 

 

 

4.11 Kostenplaats analyse 
Feitelijk betreft dit een winst en verliesrekening per kostenplaats.  
Er kunnen vier soorten periodeselecties worden gemaakt: per jaar, per kwartaal, per maand en een 
vrije selectie. (van tot en met datum) Selecteer de gewenste periode en druk op de knop tonen. 
 
Daarnaast kan per kostenplaats worden ingezoomd op de totale opbrengsten en de totale kosten 
inclusief de geregistreerde uren en kilometers. Klik op het vergrootglas  waarna voor de 
betreffende kostenplaats de details worden getoond. 
Door het aanmaken van een kostenplaats per klant kan inzage worden verkregen in de kosten, 
opbrengsten en daarmee winstgevendheid van uw klanten. 
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5 Factureren 

5.1 Factuur template 
De verkoopfacturen die u verstuurt aan uw klanten kunnen worden ingeboekt via het verkoopboek 
zoals beschreven in hoofdstuk 3.2 
Verkoopfacturen kunnen ook worden gegenereerd via de facturatiemodule in NubioN.  
Eerste stap is het maken van 1 of meerdere factuurtemplates waarin de vorm van de facturen die u 
verstuurt aan uw klanten vooraf wordt gedefinieerd. 
 
Er zijn 3 standaard templates beschikbaar: 
1. Product/dienst (A1) 
2. Vrije invoer met meerdere regels (B1) 
3. Vrije invoer met 1 regel (B2) 
 
Facturen die worden gegenereerd op basis van producten/diensten worden automatisch gekoppeld 
aan template 1.  
De facturen die worden gegenereerd via vrije invoer kunt u koppelen aan template 2 of 3.  
In het onderstaande scherm worden de factuur templates getoond: 
 

 
 
Zolang er op basis van een template nog geen facturen zijn gegenereerd kan deze worden aangepast 
en of worden verwijderd. Het is altijd mogelijk om de basistemplates die worden beheerd door 
NubioN opnieuw te importeren en naar wenst te bewerken. Daarnaast kunnen uw eigen bestaande 
templates worden gekopieerd. 
 
Voor het aanpassen van een template klikt u op het edit icoon:  aan de rechterzijde van de lijst met 
templates. Het onderstaande scherm wordt getoond en bevat de volgende velden: 

1. Template nummer: het nummer kan niet worden gewijzigd 
2. Template naam: de naam van de template kan worden gewijzigd. Indien u bijvoorbeeld 

specifieke factuur templates gebruikt voor een bijzondere klant kan dit in de naam worden 
verwerkt. (bijvoorbeeld: maatwerktemplate t.b.v. klant x) 

3. Logo hoogte: hiermee kunt u de hoogte van het bedrijfslogo instellen dat wordt getoond op 
de factuur. De breedte van het logo wordt automatisch recht evenredig aangepast.  

4. Inhoud template: in dit veld kan de opbouw van de template worden gewijzigd. Dit kan 
enerzijds via de knoppen op de menubalk en anderzijds rechtstreeks in de broncode. (HTML) 
Naast tekst die u naar eigen inzicht kunt invoeren zijn er ook voor gedefinieerde velden 
beschikbaar die de gegevens vanuit de database tonen. Het veld factuurnummer kan 
bijvoorbeeld worden opgenomen in de template door in te voeren: [[factuurnummer]] Zie de 
lijst met beschikbare velden hieronder.  
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In de onderstaande tabel zijn de beschikbare voor gedefinieerde velden weergegeven: 
 
Geadresseerde Toelichting 
[[klant_relatienaam]] Naam van de klant 
[[klant_plaats]] Plaatsnaam van de klant 
[[klant_adres]] Adres van de klant 
[[klant_postcode]] Postcode van de klant 
[[klant_postbus]] Postbus van de klant 
[[klant_tav]] Het ter attentie van veld 
    
Afzender Toelichting 
[[logo]] Uw bedrijfslogo 
[[afzender_bedrijfsnaam]] Uw bedrijfsnaam 
[[afzender_adres ]] Uw adres  
[[afzender_postcode ]] Uw postcode  
[[afzender_plaats]] Uw plaats 
[[afzender_postbus]] Uw postbus 
[[afzender_telefoonnummer]] Uw telefoonnummer 
[[afzender_emailadres]] Uw emailadres 
[[afzender_website]] Uw website 
[[afzender_banknaam]] Uw banknaam 
[[afzender_bankrekeningnummer]] Uw bankrekeningnummer 
[[afzender_iban]] Uw iban code 
[[afzender_bic]] Uw bic code 
[[afzender_btw_nummer]] Uw BTW nummer 
[[afzender_kvk_nummer]] Uw KvK nummer 
    
Factuurgegevens 1 Toelichting 
[[factuurnummer]] Het factuurnummer 
[[factuurdatum]] De factuurdatum 
[[relatienummer]] Het relatienummer (debiteurnummer) 
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Factuurgegevens 2 Toelichting 
[[product_dienstnaam]] De product/dienstnaam 
[[btw_percentage]] Het BTW percentage 
[[aantal]] Het aantal 
[[keuzelijst_beschrijving]] De eenheid 
[[tarief]] Het tarief 
[[bedrag_grootboek]] Het factuurregel bedrag excl. BTW 
[[factuurtekst]] De factuurtekst 
    
Factuur totalen Toelichting 
[[totaalbedrag]] Het totaalbedrag excl. BTW 
[[btwbedrag]] Het BTW bedrag 
[[factuurbedrag]] het totaalbedrag incl. BTW 
    
Voettekst Toelichting 
[[fac_voettekst]] De ingestelde voettekstregel 
[[betalingstermijn]] De betalingstermijn 

 
Voor het creëren van meer complexe templates is enige kennis van HTML en CSS vereist.  
Eventueel kan NubioN u hierbij ondersteunen. 
 

 Maak een pdf van alle gegenereerde facturen en archiveer deze in uw dossier. 
 

5.2 Factuurnummer instellen 
Factuurnummering is verplicht gesteld door de Belastingdienst. Alle facturen die u verstuurt aan uw 
klanten moeten zijn voorzien van een uniek factuurnummer. De factuurnummering moet in 
chronologische volgorde oplopen.  
Indien een factuurnummer simpelweg start met 1 en voor elke opvolgende factuur wordt verhoogd 
met 1 ontstaat een reeks factuurnummers waaruit uw klanten mogelijk kunnen herleiden hoeveel 
facturen u verstuurt. Zo kan een ongewenste machtspositie ontstaan bij uw klanten ten aanzien van 
uw bedrijf. In NubioN kan het nummer waarmee de factuurnummers worden verhoogd handmatig 
worden ingesteld.  
 
Aan de verkoopfacturen die worden gegenereerd via de facturatiemodule wordt automatisch een 
factuurnummer toegekend. Het factuurnummerformat kan vooraf worden ingesteld en is 
opgebouwd uit de volgende elementen: 
 Basisnummer 
 Startnummer 
 Verhogingsnummer 
 Teller  
 
Het basisnummer is een vaste reeks karakters dat in elk factuurnummer wordt opgenomen. 
Het startnummer wordt aan het basisnummer toegevoegd en voor elke opvolgende factuur die 
wordt gegenereerd verhoogd met het verhogingsnummer.  
De teller tot slot is een automatisch gegenereerd oplopend nummer dat aan het factuurnummer 
wordt toegevoegd. 
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Het basisnummer, startnummer en verhogingsnummer kunnen op elk moment naar wens worden 
aangepast, maar waak ervoor dat de chronologisch oplopende volgorde in tact blijft.  
De teller kan niet worden aangepast. 
 
Ter illustratie hieronder een voorbeeld. 
De volgende basisinstellingen geven de factuurnummers zoals aangegeven in de tabel 
 Basisnummer:  1980ABC 
 Startnummer:  150 (150+20, 170+20, 190+20) 
 Verhogingsnummer: 20 
 
Factuur Basisnummer Startnummer Teller Factuurnummer 
1e 1980ABC 150 1 1980ABC1501 
2e 1980ABC 170 2 1980ABC1702 
3e 1980ABC 190 3 1980ABC1903 
4e 1980ABC 210 4 1980ABC2104 

 
Indien u de standaard factuur template niet wilt aanpassen en toch een voettekst wilt tonen op de 
verkoopfacturen kan dat door het invoeren van een standaard tekst in het veld voettekst. Deze 
wordt vervolgens al dan niet tijdelijk getoond op de verkoopfacturen. 
Indien uw bedrijf bijvoorbeeld een open dag organiseert kan dit worden aangegeven op de 
verkoopfacturen die u verstuurt. 
 

 De verkoopfacturen kunnen ook via de factuur template worden voorzien van aanvullende 
teksten.  

5.3 Producten en diensten 
Hier kunnen de producten en diensten die u levert aan uw klant worden gedefinieerd.  
De producten en diensten bestaan uit de volgende gegevens: 
 Een nummer en een naam. 
 De eenheid zijnde uren, kilometers of stuks. 
 Een inkoop- en verkooptarief. 
 De BTW code die van toepassing is op de te leveren producten en diensten. Die zal doorgaans zijn 

te betalen BTW 21%. 
 De grootboekrekening waarop de omzet moet worden geboekt. Die zal doorgaans omzetrekening 

8000 zijn.  
 
Vul de diverse velden in en druk op de knop opslaan. 
Na registratie kan de product/dienst worden geselecteerd bij het aanmaken van een verkoopfactuur. 
Bij het aanmaken van een verkoopfactuur kan het aantal producten/diensten voor de betreffende 
factuur worden ingevoerd.  
 

5.4 Verzendmail facturen 
 
Verkoopfacturen kunnen rechtstreeks vanuit de applicatie aan uw klanten worden gemaild. Via 
verzendmail facturen kan de standaard mailtekst worden gedefinieerd.  
klikt u op het edit icoon:  aan de rechterzijde van de lijst met klanten bij de klant waarvoor de 
verzendmail moet worden samengesteld.  
Het onderstaande scherm wordt getoond en bevat de volgende velden: 
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1. Relatienummer: het relatienummer van de geselecteerde klant. (kan hier niet worden 
gewijzigd) 

2. Relatienaam: de naam van de geselecteerde klant. (kan hier niet worden gewijzigd) 
3. Aanhef: voer hier de gewenste aanhef in van de verzendmail. Bijvoorbeeld Geachte 

Heer/Mevrouw. LET OP! voer geen komma in deze is reeds standaard opgenomen.  
4. T.a.v.: voer hier de naam in van de persoon aan wie de mail wordt gericht.  
5. Onderwerp: voer hier het onderwerp van de verzendmail in. Bijvoorbeeld verkoopfactuur. 
6. Inhoud: voer hier de tekst in van de verzendmail. 
7. Slotformule: voer hier de tekst in waarmee de verzendmail wordt afgesloten. Bijvoorbeeld 

Met vriendelijke groet. LET OP! voer geen komma in deze is reeds standaard opgenomen.  
 

 
 

5.5 Verkoopfacturen 
Door uzelf handmatig gegenereerde verkoopfacturen kunnen worden ingevoerd via het verkoop 
dagboek zoals beschreven in hoofdstuk 3.2. Daarnaast kunnen verkoopfacturen worden gegenereerd 
via de facturatiemodule in NubioN. 
 
Het genereren van facturen kan op twee manieren plaatsvinden: 

1. Op basis van de vooraf gedefinieerde producten/diensten. 
2. Op basis van vrij invoerbare tekst. 

Klik op verkoopfacturen in het menu aan de linkerzijde van de pagina en klik op de gewenste 
methode waarmee de verkoopfactuur moet worden gegenereerd. 
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Verkoopfactuur product/dienst 
Selecteer de producten/diensten waarvoor een factuur moet worden gegenereerd. 
De volgende velden moeten worden ingevoerd: 

1. Dagboek: In de meeste gevallen zal er sprake zijn van slechts 1 verkoopboek in uw 
administratie.  

2. Relatie: Selecteer de betreffende klant. (debiteur) 
3. Datum: Voer de factuurdatum in van de te genereren factuur. (meestal huidige datum) 
4. Factuur template: selecteer de template op basis waarvan de factuur moet worden 

gegenereerd. 
5. Omschrijving: Hier kan een omschrijving worden ingevoerd. Deze wordt uitsluitend getoond 

in het grootboek en niet op de factuur. 
6. Aantal: In dit veld kan het aantal geleverde producten/diensten worden ingevoerd. 
7. Product/dienst: selecteer het geleverde product of de geleverde dienst. 
8. Kostenplaats: Indien in uw administratie kostenplaatsen zijn gedefinieerd kan hier de 

kostenplaats worden ingevoerd waarop de levering betrekking heeft. Selecteer n.v.t. indien 
er geen sprake is van een kostenplaats. 

 
Druk tot slot op de knop: opslaan. 
Het factuurnummer wordt automatisch gegenereerd op basis van de vooraf gedefinieerde 
instellingen. (hoofdstuk 5.1) De verkoopfactuur is direct zichtbaar in het grootboek. 
 

 
 
Verkoopfactuur vrije invoer 
De volgende velden moeten worden ingevoerd: 

1. Dagboek: In de meeste gevallen zal er sprake zijn van slechts 1 verkoopboek in uw 
administratie.  

2. Relatie: Selecteer de betreffende klant. (debiteur) 
3. Datum: Voer de factuurdatum in van de te genereren factuur. (meestal huidige datum) 
4. Factuur template: selecteer de template op basis waarvan de factuur moet worden 

gegenereerd. 
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5. Omschrijving: Hier kan een omschrijving worden ingevoerd. Deze wordt uitsluitend getoond 
in het grootboek en niet op de factuur. 

6. Factuurtekst: Hier kan de factuurtekst worden ingevoerd. Deze wordt getoond op de factuur. 
7. BTW code: Voer de BTW code in die van toepassing is op de levering. In het geval van een 

verkoop is dat doorgaans te betalen BTW met 21%. 
8. Bedrag: Voer het totaal factuurbedrag inclusief BTW in, in dit veld. 
9. Rekeningnummer: Selecteer het rekeningnummer dat van toepassing is op de levering. In het 

geval van een verkoopfactuur is dat doorgaans een omzetrekening zoals bijvoorbeeld 
rekening 8000. 

10. Kostenplaats: Indien in uw administratie kostenplaatsen zijn gedefinieerd kan hier de 
kostenplaats worden ingevoerd waarop de levering betrekking heeft. Selecteer n.v.t. indien 
er geen sprake is van een kostenplaats. 

 

 
 
Indien een factuur uit meerdere regels bestaat kunnen regels worden toegevoegd door te klikken op 
de knop:  Er kunnen maximaal 15 regels worden aangemaakt. 
Druk op de knop:  indien een regel moet worden verwijderd.  
Door het toevoegen van regels kan een factuur indien gewenst over meerdere BTW codes, 
rekeningnummers en kostenplaatsen worden verdeeld. 
Druk tot slot op de knop: opslaan. 
Het factuurnummer wordt automatisch gegenereerd op basis van de vooraf gedefinieerde 
instellingen. (hoofdstuk 5.1) De verkoopfactuur is direct zichtbaar in het grootboek. 
 
Indien u de verkoopfactuur vanuit de applicatie aan uw klant wilt mailen moet een PDF van de 
factuur worden opgeslagen.  

1. Klik op het icoon:  in de lijst met verkoopfacturen bij de factuur die moet worden gemaild. 
Selecteer het PDF bestand en druk op opslaan. 

2. Klik op het icoon:  in de lijst met verkoopfacturen bij de factuur die moet worden gemaild. 
Er volgt een bevestingsmelding. Indien OK wordt de factuur per mail verstuurd. 

 

 
 

Verkoopfacturen die via het verkoop dagboek zijn ingevoerd zijn wel opgenomen in de lijst met 
verkoopfacturen maar kunnen hier niet worden gewijzigd/verwijderd. Dit kan indien gewenst via het 
grootboek.  
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Verkoopfacturen die via de facturatiemodule zijn gegenereerd zijn wel opgenomen in het 
grootboek maar kunnen hier niet worden gewijzigd/verwijderd. Dit kan indien gewenst via de lijst met 
verkoopfacturen.  

5.6 Gefactureerde omzet 
Deze rapportage toont de totaal door uw bedrijf gefactureerde omzet inclusief BTW en tevens de 
totalen van de afgelopen 5 jaar. Het totaalbedrag sluit met het totaalbedrag dat wordt getoond in de 
rapportage debiteuren totaal. 

 

6 Debiteurenbeheer 

6.1 Betalingsverzoek profielen 
Met deze module kunt u structuur en transparantie aanbrengen in het debiteurenbeheer. Er zijn 4 
standaard betalingsverzoek profielen beschikbaar die naar wens kunnen worden gewijzigd of 
aangevuld met nieuwe profielen. U kunt zelf bepalen op welk moment een betalingsverzoek wordt 
verstuurd en in welke vorm. Tevens is het mogelijk om bepaalde facturen uit te sluiten. 
 
Eerste stap is het definiëren van 1 of meerdere betalingsverzoek profielen. 
Uitgangspunt is het volgende escalatiemodel: Herinnering  Aanmaning  Sommatie  Incasso 
 
Wijzig de standaard betalingsverzoek profielen of voeg een nieuw profiel toe. 
De volgende velden moeten worden ingevoerd: 

1. Nummer: geef het betalingsverzoek profiel een nummer. 
2. Naam: geef het betalingsverzoek profiel een naam. 
3. Soort: selecteer het soort betalingsverzoek. 
4. Tekst: Hier kan de tekst worden ingevoerd die wordt opgenomen in de mail. 
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6.2 Factuur selectie 
In dit scherm kunnen de facturen worden geselecteerd waarvoor een betalingsverzoek moet worden 
gemaild. Nadat op de knop opslaan is gedrukt wordt een batch aangemaakt met hierin de 
geselecteerde facturen en klanten. 

1. Betalingsverzoek: selecteer het soort betalingsverzoek 
2. Relatienaam/factuur: selecteer de facturen waarvoor het onder 1 geselecteerde 

betalingsverzoek moet worden gemaild. 
 

 
 

6.3 Versturen betalingsverzoek 
Klik op het icoon:  in de lijst met betalingsverzoeken bij de klanten waarvoor de mail moet worden 
verstuurd. Er volgt een bevestingsmelding. Indien OK wordt de factuur per mail verstuurd. 
Zodra een betalingsverzoek is verstuurd kan dit niet meer worden verwijderd. 
 

 
 

7 Uren en kilometerregistratie 

7.1 Medewerkers 
In NubioN kunnen 1 of meerdere medewerkers worden aangemaakt. Vervolgens kunnen er voor 
deze medewerkers uren en kilometers worden geregistreerd. Indien u als zzp-er gebruik maakt van 
NubioN is er veelal sprake van slechts 1 medewerker zijnde uzelf.  
De volgende velden moeten worden ingevoerd: 
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1. Nummer: voer een medewerker nummer in.  
2. Naam: voer de naam in van de betreffende medewerker. 
3. Uurtarief: hier wordt de kostprijs voor de betreffende medewerker ingevoerd. In de 

kostenplaatsanalyse worden de gemaakte kosten gemoeid met de inzet van medewerkers 
bepaald door het hier vastgelegde uurtarief te vermenigvuldigen met de geregistreerde uren. 
Zodoende kan de totale opbrengst, kosten en winstgevendheid per kostenplaats inzichtelijk 
worden gemaakt. 

 

 
  

7.2 Voertuigen 
Alvorens er kilometers kunnen worden geregistreerd moeten er 1 of meerdere voertuigen worden 
aangemaakt in NubioN.  
De volgende velden moeten worden ingevoerd: 

1. Nummer: voer een voertuig nummer in.  
2. Voertuig: selecteer het soort voertuig. 
3. Karakter: Hier kan worden ingevoerd of het een privé voertuig of zakelijk voertuig betreft. 
4. Kenteken: het kenteken van het voertuig. 
5. Merk: het merk van het voertuig. 
6. Beginstand: Hier dient de kilometerstand te worden ingevoerd die het voertuig heeft bij 

aanschaf. 
7. Kilometertarief: hier wordt het kostprijs kilometertarief voor het betreffende voertuig 

ingevoerd. In de kostenplaatsanalyse worden de gemaakte kosten gemoeid met de inzet van 
het voertuig bepaald door het hier vastgelegde kilometertarief te vermenigvuldigen met de 
geregistreerde kilometers. Zodoende kunnen de totale opbrengst, kosten en 
winstgevendheid per kostenplaats inzichtelijk worden gemaakt. 

8. Startdatum: Voer de gewenste startdatum in voor het voertuig 
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7.3 Indirecte codes 
In de uren en kilometeradministratie wordt onderscheid gemaakt tussen direct en indirect. Uren en 
kilometers die toewijsbaar zijn aan een klant worden geregistreerd als directe uren en kilometers. 
Voor de uren en kilometers die niet toewijsbaar zijn aan een klant kunnen indirecte codes worden 
aangemaakt. Het betreft dan bijvoorbeeld uren die u maakt ten behoeve van opleiding, 
administratie, acquisitie en andere overheadkosten. Voer de benodigde gegevens in en druk op 
opslaan. 

7.4 Weekrapporten 
Het bijhouden van een urenadministratie is voor een zzp-er niet verplicht maar desalniettemin is het 
verstandig om dit toch te doen. 
Een zelfstandig ondernemer kan aanspraak maken op zelfstandigenaftrek en startersaftrek.  
Hiervoor moet worden voldaan aan het zogenoemde urencriterium. Het urencriterium houdt in dat u 
als zelfstandige of starter minimaal 1225 uur per jaar besteedt aan uw eigen bedrijf of eenmanszaak. 
U moet deze uren aannemelijk kunnen maken voor de Belastingdienst waarvoor het bijhouden van 
een urenadministratie noodzakelijk is. 
Daarnaast kan op basis van de urenadministratie inzichtelijk worden gemaakt hoeveel tijd u besteedt 
aan uw klanten. Door de bestede tijd af te zetten tegen de gefactureerde omzet kan worden bepaald 
in welke mate een klant winstgevend is voor uw onderneming. 

 Het bijhouden van een urenadministratie levert veel waardevolle informatie op met betrekking 
tot uw onderneming en kost relatief weinig tijd. 
 
Tijdregistratie in NubioN vindt plaats door het invoeren van weekrapporten. De uren kunnen worden 
geboekt ten laste van een klant (directe uren) of ten laste van een indirecte code. 
 
Klik op weekrapporten in het menu aan de linkerzijde van de pagina en klik op de knop weekrapport 
toevoegen. 
De volgende velden moeten worden ingevoerd: 

1. Medewerker: Selecteer de medewerker waarvoor het weekrapport moet worden ingevoerd 
2. Week: Selecteer de gewenste week. Uitsluitend de weken waarvoor nog geen weekrapport is 

ingediend worden getoond in het selectieveld. Zodoende ontstaat er geen dubbele invoer en 
is altijd inzichtelijk voor welke weken de bestede tijd nog moet worden verantwoord. 
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3. Relatie/code: Selecteer een relatie (klant) of indirecte code. 
4. Kostenplaats: Selecteer de gewenste kostenplaats.  
5. Toelichting: Voer een toelichting in bij de bestede uren. 
6. MA t/m ZO: Voer het aantal uren per dag in. 

 
Indien een weekrapport uit meerdere regels bestaat kunnen regels worden toegevoegd door te 
klikken op de knop:  Er kunnen maximaal 15 regels worden aangemaakt. 
Druk op de knop:  indien een regel moet worden verwijderd.  
Druk tot slot op de knop: opslaan. 

 

 

7.5 Kilometers 
Zakelijke auto 
Heeft u als ZZP’er een auto van de zaak en wilt u de bijtelling voor privégebruik vermijden? Dan moet 
aan de Belastingdienst kunnen worden aangetoond dat de auto voor niet meer dan 500 kilometer 
per jaar voor privédoeleinden wordt gebruikt. U kunt dit bewijs leveren met een rittenregistratie. 
Derhalve is het essentieel dat een sluitende en controleerbare rittenregistratie wordt bijgehouden 
waarmee de verhouding tussen privé en zakelijke kilometers kan worden aangetoond. 
In NubioN kan een dergelijke rittenregistratie worden bijgehouden. 
 
Privé auto 
Voor zakelijke ritten die met een eigen auto worden gemaakt mag € 0,19 per kilometer van de 
opbrengst worden afgetrokken. 
Ook als de auto wordt gehuurd mag € 0,19 per zakelijk gereden kilometer van de opbrengst worden 
afgetrokken. 
Ook in dit geval moet er dus een sluitende rittenadministratie worden bijgehouden. 
 
De volgende velden moeten worden ingevoerd: 

1. Medewerker: Selecteer de medewerker waarvoor de kilometers moeten worden ingevoerd. 
2. Voertuig: Selecteer het gewenste voertuig. 
3. Relatie/code: Selecteer een relatie (klant) of indirecte code. 
4. Kostenplaats: Selecteer de gewenste kostenplaats.  
5. Datum: Voer de datum in waarop de reiskosten zijn gemaakt. 
6. Karakter rit: Hier kan worden aangegeven of het een privé of zakelijke rit betreft. 
7. Adres start: voer het startadres in. 
8. Adres eind: voer het eindadres in. 
9. Aantal kilometers: voer het totaal aantal kilometers in. 
10. Route: Hier kunnen de details met betrekking tot de gereden route worden ingevoerd. 
11. Toelichting: voer een toelichting in. 
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