
Beste klant,
Het nieuwe jaar komt eraan, dus ook voor je administratie een nieuw boekjaar. Op maandag 8 en dinsdag 9 
januari 2018 maken wij dat nieuwe boekjaar voor je aan, hier hoef je niets voor te doen.

Verkoopfacturen 2017 tot 8 januari
Wil je begin januari nog verkoopfacturen versturen met een datum in 2017? Dan moet je dat voor 8 januari 
doen. 

Inkoopfacturen 2017 tot 8 januari
De inkoopfacturen met een factuurdatum in 2017 kunnen voor 8 januari doorgestuurd worden. Betalingen 
van facturen uit 2017 kunnen tot het nieuwe boekjaar aangemaakt is nog vanuit de administratie van 2017 
betaald worden. Als het jaar 2018 aangemaakt is dan moet dit via deze administratie gedaan worden.

In- en verkoopfacturen 2018 na 8 en 9 januari
Vanaf 10 januari kan je gebruik gaan maken van je administratie 2018.  Inkoopfacturen en bonnen uit 2018 
zou je dus het beste nog even vast kunnen houden tot na het nieuwe jaar is aangemaakt. Dan komen deze 
facturen meteen in dat nieuwe jaar.
Let op dat je wel in het juiste boekjaar je verkoopfacturen en betaalbestanden aanmaakt.
Rechts bovenin staat in welke administratie je bevindt. Om van jaar te veranderen ga je links onderin naar 
‘Basisgegevens’, links boven in naar ‘Administraties Overzicht’ en vervolgens dubbelklik je op het jaar 2018.

Wijzigen standaard boekjaar Hein Online
Om standaard je administratie 2018 te openen bij het inloggen moet de instelling nog aangepast worden. 
Hiervoor klik je rechts bovenin op het pijltje naast je bedrijfsnaam, kies je vervolgens ‘Instellingen’ en 
selecteer je bij de ‘Standaard Administratie’ het boekjaar 2018.

Conceptfacturen
Conceptfacturen (verkoop) gaan niet automatisch mee naar je nieuwe boekjaar. Deze kun je zelf overnemen 
vanuit het nieuwe boekjaar. Ga naar Verkooporders en kies “Conceptfacturen uit vorig boekjaar 
overnemen”.

Liever eerder of later dan 8 januari?
Wil je eerder dan 8 januari al verkoopfacturen maken, of inkoopfacturen betalen die een factuurdatum in 
2018 hebben, dan kunnen we het nieuwe boekjaar een paar dagen eerder laten starten. Of als 8 januari net 
te vroeg voor je komt, kunnen we een paar dagen uitstel afspreken. Graag horen wij dan van je.

Verwerk je je administratie zelf via HeinOnline?
Dan heb je tot 8 januari de tijd om de facturen en bankafschriften van het jaar 2017 nog te verwerken. Als 
wij dan het jaar 2018 aanmaken gaat de saldocontrole van de bank(en) goed.
Mocht je na 8 januari nog bankafschriften verwerken uit 2017 dan krijg je een foutmelding met betrekking 
tot de saldocontrole. Je kan het nieuwe beginsaldo van 2018 dan handmatig op het juiste bedrag zetten. Je 
klikt dan links onderin op ‘Basisgegevens’, links bovenin op ‘Codeerboeken’. Dan selecteer je de bank 
waarvan het saldo gewijzigd moet worden en klik je bovenin de balk op het euroteken (€) en kan je het 
nieuwe saldo invoeren bij ‘Huidig boekjaar’.

Heb je nog vragen hierover? Of wil je iets anders vragen? Laat het ons weten. 
We zijn nog het hele jaar open.

 Jaarovergang 
op 8 en 9 januari. 
Dit gaat er gebeuren!
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