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Inhoudsopgave



!   Binnenkort word je door je boekhoudpakket
leverancier of accountant op de hoogte gesteld  
over de migratie. Zij vertellen je vanaf wanneer je  
de nieuwe Rabo BoekhoudKoppeling in gebruik 
kunt nemen en hoe je je zakelijke rekening(en) 
hieraan koppelt. 

Stap 1: In je boekhoudpakket de nieuwe 
koppeling aanvragen
Je boekhoudpakketleverancier vertelt je vanaf welk 
moment en hoe je de nieuwe boekhoudkoppeling in het 
boekhoudpakket kunt aanvragen. 

Als je accountant het boekhoudpakket gebruikt 
dan vertelt je accountant vanaf welk moment je de 
rekening(en) kan koppelen.

Stap 2: Je zakelijke rekening(en) koppelen
1. Log in in je boekhoudpakket

2.  Vraag in je boekhoudpakket de bankkoppeling aan. 
  Vanuit je boekhoudpakket word je doorgeleid naar het 

inlogscherm van Rabobank

3. Log in in Rabo Business Banking of de Rabo App

4. Lees de info over de gemaakte keuze
  Bijvoorbeeld ‘Rekeninginformatie ophalen’,  

Aanleveren batch betaalopdrachten’ en ‘Aanleveren 
incasso-opdrachten’

5. Klik op ‘Volgende’

6. Selecteer de rekening(en) die je wilt koppelen

7. Klik op ‘Volgende’

8. Kies ‘Ondertekenen’

Nadat je deze stappen hebt uitgevoerd wordt de oude  
boekhoudkoppeling door Rabobank stopgezet.  
Je hoeft niets te doen. 

Aan de slag met de migratie
Hier leggen we je stapsgewijs uit hoe je voor de nieuwe 
boekhoudkoppeling jouw rekening(en) aan het boekhoudpakket 
koppelt en welke stappen nodig zijn om te stoppen met de oude  
RIB Pro boekhoudkoppeling.



Veelgestelde vragen
Ik heb nog geen bericht van mijn 
boekhoudpakket leverancier ontvangen.  
Wat moet ik doen? 
Wij zijn druk met jouw boekhoudpakket leverancier 
in gesprek om aan te sluiten op de nieuwe 
boekhoudkoppeling. Je ontvangt binnenkort bericht  
van je boekhoudpakket leverancier. Je hoeft nog geen 
actie te ondernemen.

Welke rekeningen kan ik koppelen?
Alle zakelijke betaal en spaarrekeningen in je  
Rabobank overeenkomst kan je koppelen, ook je 
vreemde valutarekeningen.

Rekeningen van andere entiteiten die zijn toegevoegd 
aan de overeenkomst onder een volmacht kunnen  
nog niet gekoppeld worden door de volmacht nemer.  
De volmachtgever dient de zakelijke rekening(en)  
te koppelen. 

Ik heb al mijn Rabobankrekeningen 
gekoppeld aan mijn boekhoudpakket. 
Waarom moet ik hier opnieuw akkoord  
voor geven?
De huidige koppeling met Rabo Internetbankieren 
zal binnenkort stoppen. Om de nieuwe Rabo 
Boekhoudkoppeling te gebruiken moet je ons één  
keer vragen om de gekozen koppelingen opnieuw  
aan je boekhoudpakket te leveren. 

Waar vind ik meer informatie over de nieuwe 
boekhoudkoppeling?
Kijk dan op www.rabobank.nl/boekhoudkoppeling.  
Hier vind je meer informatie over alle (nieuwe) 
mogelijkheden. 

Ik heb ondersteuning nodig, wie kan mij 
helpen?
Als jouw vraag gaat over het aanvragen van de 
nieuwe boekhoudkoppeling of stopzetten oude 
boekhoudkoppeling in jouw boekhoudpakket, neem 
dan contact op met jouw boekhoudpakket leverancier.

Gaat jouw vraag over het koppelen van de rekening(en) 
of stopzetten van de oude boekhoudkoppeling in Rabo 
Internetbankieren Professional? Neem dan contact op 
met onze klantenservice.

http://www.rabobank.nl/boekhoudkoppeling
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