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Over het beginnen van je eigen webwinkel is van 
alles te vinden. Er zijn heel veel programma’s 
waarmee je binnen no-time een webshop opzet. Jij 
weet heus wel dat je goede foto’s moet plaatsen en 
een omschrijving die je klanten aanspreekt. En het 
gemak van bestellen en betalen is al verwerkt in de 
meeste webwinkel-software.  

Boekhouding: snel klaar, meer inzicht 

De moeilijkheid zit vaak in je boekhouding. Want als het 

ineens druk wordt in je digitale winkel, hoe zorg je dan dat 

alles goed verwerkt wordt in de administratie? Kan dat niet 

in veel minder tijd? Het lijkt wel of je elke dag alleen maar 

bezig bent met het overtypen van orders en het inboeken 

van betalingen. Een koppeling tussen je webwinkel en je 

boekhoudsoftware scheelt je enorm veel tijd en geeft meer 

grip op de zaak. 

Je houdt dat allemaal niet alleen bij voor de Belastingdienst, 

maar ook voor jezelf. Zo zie je heel snel op welke producten 

je de meeste winst maakt, waar je moet bezuinigen en 

wanneer het wijs is om te investeren. Serious business dus, 

waarmee jij groeit als ondernemer. 

Introductie
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Slim: begin aan het eind! 

Als je een webwinkel gaat opstarten, denk dan eerst aan 

je boekhouding. Hoe ga je zorgen dat al die verkopen, 

betalingen, retouren, je voorraad, de btw-aangifte en 

misschien wel internationale ICP-aangifte goed geregeld 

worden? Hoe zorg je ervoor dat je altijd weet hoe je er 

financieel voorstaat? Of je cashflow gezond is en of je je 

eerste jaar gaat overleven?  

Een slimme start van je eigen webshop 

Veel nieuwe ondernemers komen er pas in het tweede jaar 

achter dat ze ook nog belasting moeten betalen, of komen 

in de problemen omdat de btw-afdracht niet klopt. Zorg dat 

jij niet een van die ondernemers bent. Met dit boekje in de 

hand maak je een slimme start van je eigen webwinkel en 

kun je groeien als ondernemer. En het mooie is: het hoeft je 

niet eens heel veel tijd te kosten. Je bent die winkel immers 

niet begonnen om de hele dag aan je administratie te zitten!

Je bent die winkel immers niet  
begonnen om de hele dag aan  
je administratie te zitten!



4SnelStart E-book   Boekhouding voor jouw webwinkel

5
8

25
31

33Wil jij ook zo’n handige koppeling tussen  
je webwinkel en je boekhouding?  

Een koppeling helpt jou ondernemen 

Van black box naar inzicht in je cashflow: 
een kwestie van de juiste software 

Loopt jouw administratie ook uit de hand? 

Iedereen online: profiteer van de  
mogelijkheden 

Inhoud



5SnelStart E-book   Boekhouding voor jouw webwinkel

Iedereen online: profiteer van  
de mogelijkheden 

We gaan steeds meer digitaal winkelen. Wat we nog 
niet zo lang geleden ‘het nieuwe winkelen’ noemden, 
vinden we nu heel gewoon. Jaarlijks doen meer dan 
12 miljoen mensen in Nederland een online aankoop. 
De online retailsector groeit dan ook hard – en nog 
harder sinds in 2020 de coronacrisis op ons pad 
kwam. Ook fysieke winkels hebben steeds vaker een 
online verkoopkanaal. Een eigen webshop. Zo kun 
je zomaar heel veel extra verkopen zonder dat de 
mensen perse naar je winkel moeten komen.  
Het opzetten van je webwinkel is eigenlijk een fluitje 
van een cent. 
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The simple stuff: je winkel opzetten 

Het begin van je webwinkel vraagt natuurlijk wat 
denk- en regelwerk:  

 Wat ga je verkopen? 

 Wie is je ideale klant? Voor wie doe je dit? 

 Welke producten komen er in je winkel? 

 Hoe heet je winkel en wat wordt de domeinnaam? 

 Met welke software maak je de webshop?  

 Hoe zoeken je klanten op de site? Is kopen bij  

 jou makkelijk? 
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 Wat doe je zelf, wat laat je doen? 

 Wie zorgt voor verzending van je producten?  

 Hoe regel je betalingen? 

 Hoe verwerk je retouren?  

 Hoe zorg je dat een kortingscode je niet teveel 

 omzet kost? 

 Kunnen mensen ook bij je afhalen?  

 Zijn je algemene voorwaarden goed geregeld en 

 voldoe je aan alle wettelijke eisen? 

 Hoe zorg je dat je voorraad altijd klopt? 

 Hoe zorg je dat de boekhouding aan de regels voldoet? 

 Hoe hou je grip op je financiën?  

Vooral de laatste drie punten bezorgen ondernemers 

kopzorgen. Dit is waar het moeilijker wordt en waardoor 

veel ondernemers met een webwinkel hun eerste jaren niet 

overleven. Want hoe zorg je dat je klanten nooit een product 

bestellen dat al niet meer op voorraad is? Kunnen jouw 

klanten zorgeloos bij je bestellen? En weet jij precies hoeveel 

je hebt verdiend? Hoe zorg je dat de Belastingdienst de juiste 

informatie krijgt? Hoe voorkom je fouten bij de btw-aangifte? 

In het volgende hoofdstuk lees je de eerste belangrijke stap. 
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Loopt jouw administratie ook  
uit de hand? 

De administratie van je webshop wordt al snel een 
hele klus. Als je net begint, kun je misschien nog wel 
heel veel dingen handmatig regelen. Er komt een 
bestelling binnen, jij pakt het artikel van de plank, 
pakt het in en verstuurt het. Vinden klanten het niks, 
dan sturen ze het terug en stort jij het betaalde 
bedrag terug op hun rekening. Easy, toch?  



9SnelStart E-book   Boekhouding voor jouw webwinkel

Wanneer je webshop groeit, loopt het al snel uit de hand. Je 

krijgt elke dag steeds meer bestellingen binnen. Je rent je rot 

om de boel op tijd de deur uit te sturen. Komt er iets retour, 

dan moet je op zoek naar de juiste order, de juiste betaling, 

de juiste klant. En dan komt de dag dat iemand iets bestelt 

dat niet op voorraad is… maar op jouw website beloof je 

morgen te leveren. Wat nu? En hoe zorg je dat aan het eind 

van het kwartaal de btw-aangifte zonder stress de deur uit 

kan, terwijl ook je orders op tijd worden verzonden?  

Soms gaan dingen vanzelf  
(daar moet je wel wat voor doen!) 

Dit soort stressmomenten zijn verleden tijd als je je webshop 

koppelt aan je boekhouding. Laat een specialist eenmalig 

instellen dat de twee softwareprogramma’s naadloos 

samenwerken en vergeet administratiestress. Handmatige 

invoer wordt een vage herinnering. Je bespaart enorm veel 

tijd op je administratieve processen en er gaat minder vaak 

iets verkeerd – een computer maakt nu eenmaal minder 

typfoutjes.  

Op de volgende pagina’s lees je de 11 grootste voordelen 
van het koppelen van je webshop aan je boekhouding.  

Handmatige invoer wordt  
een vage herinnering
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1  De voorraad klopt altijd 

Je verkoopt producten via je webshop. Die liggen klaar om 

verzonden te worden. Je houdt je fysieke voorraad bij in 

je boekhouding. Door de voorraad in je boekhouding, te 

koppelen aan de voorraad in je webshop, verkoop je nooit 

meer iets wat niet op voorraad is en zie je snel wanneer je 

nieuwe producten moet bestellen of produceren.  

Weet jij hoe snel je je geld terugverdient? 

Ook de waarde van je voorraden en de omloopsnelheid 

ervan (hoe lang ingekochte producten in je magazijn 

blijven liggen) zijn belangrijk. Hoe sneller je al je producten 

verkoopt, hoe beter je liquiditeit: je kunt dan gemakkelijker 

aan je betalingsverplichtingen voldoen, want je verdient je 

aanschaf snel terug.  

Heb je grote voorraden die je niet direct verkoopt, dan boek 

je die aan de activakant van je balans als eigen vermogen.  
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Je boekhouder of accountant weet precies hoe je de 

voorraad waardeert en welke methode het beste is voor 

jouw bedrijf. Een kloppende, actuele boekhouding houdt 

niet alleen de Belastingdienst tevreden, het helpt ook in je 

relatie met de bank of andere financiers en geeft je inzicht in 

je financiële gezondheid. 

Beter inkopen met de juiste info  

Loopt je webwinkel een paar jaar, dan krijg je met 

een goede boekhouding ook snel inzicht in trends en 

seizoensinvloeden. Dat maakt het makkelijker om op tijd 

in te kopen en je voorraden minimaal te houden. Ook het 

maken van prognoses, begrotingen en budgetten gaat 

makkelijker als je weet wat je kunt verwachten.  

Dat je moet zorgen dat de winterjassen voor de kou 

in de winkel hangen, dat snap je heus wel. En je weet 

ook wanneer de paaseitjes op voorraad moeten zijn. 

Met een goed systeem zie je in één oogopslag in welke 

weken al die andere producten goed of juist minder 

goed lopen. Het geeft inzicht of je in bepaalde periodes 

misschien andere producten moet aanbieden of 

korting moet geven. En weet jij precies wanneer je het 

druk hebt en wanneer rustig? Zo kan je ook alvast die 

welverdiende vakantie inplannen! 
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2  Nooit meer typfoutjes en tijdgebrek 

Elke keer dat je iets moet overtypen, loop je de kans dat er 

wat fout gaat. Moet jij elke bestelling handmatig invoeren 

in je boekhouding? Niet alleen kost dat veel tijd, je bent ook 

nog eens extra lang bezig als je op zoek moet naar dat ene 

foutje in al die ingevoerde bestellingen.   

Met een koppeling tussen je webwinkel en je boekhoud-

software, worden heel veel boekingen al automatisch 

gemaakt. Een keer per dag log je even in en met een 

kop koffie in de hand controleer je de boekingen en hou 

je in het oog wie er nog moet betalen en of je zelf al je 

inkoopfacturen hebt voldaan. Je kunt niets meer vergeten. 

De btw-aangifte aan het eind van het kwartaal is met een 

druk op de knop geregeld, buitenlandse btw wordt goed 

geregistreerd en je hebt altijd inzicht in je actuele cashflow 

en voorraden. 
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Wat is cashflow? 

Cashflow is de Engelse term voor kasstroom. Het is het 

verschil in geld dat je ontvangt en geld dat je uitgeeft in een 

bepaalde periode (bijvoorbeeld deze maand). Je cashflow is 

de graadmeter voor de levensvatbaarheid van je bedrijf.  

Als je veel facturen hebt verstuurd, staat dit op de winst- en 

verliesrekening als winst. Maar je cashflow is pas positief 

op het moment dat deze facturen ook daadwerkelijk zijn 

betaald en er geld binnenkomt.  

Als een hoop klanten lang wachten met betalen, heb je 

niet genoeg geld op je bankrekening staan om je eigen 

rekeningen te betalen. Je hebt dan een negatieve cashflow, 

waarbij er meer geld uitgaat dan dat er binnenkomt. 

Als je cashflow niet in orde is, krijg je te maken met 

betalingsproblemen. Je moet dan geld lenen. Als die situatie 

te lang duurt, ga je failliet.

3  Je weet altijd welke facturen betaald zijn 

Van elke factuur moet je aangeven welke betaling op 

je zakelijke bankrekening erbij hoort. En omgekeerd 

moet je elk binnengekomen of uitgegeven bedrag op je 

bankrekening of in kas kunnen verantwoorden bij  

de Belastingdienst.  
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Een automatische bankkoppeling om facturen 
sneller te verwerken 

Moet jij handmatig een stapel inkoop- en verkoopfacturen 

door om te kijken welke betaling waarbij hoort? Met een 

automatische bankkoppeling is dat verleden tijd.  

Je boekhoudsoftware haalt de betalingen op en controleert 

of er een inkoop- of verkoopfactuur is die bij het bedrag en 

het factuurnummer hoort. Het zelflerende systeem stelt een 

boeking voor. Jij hoeft alleen nog te controleren.  

Zeker wanneer er telkens nieuwe voorraad binnenkomt en 

er heel veel bestellingen de deur uit gaan is dit dé manier 

om tijd te besparen en altijd grip te houden op je cashflow. 

Zo kun je altijd zien of je niet teveel kosten maakt en of je 

genoeg verdient om je webshop de moeite waard te maken.  

Geen papier meer op je bureau  

En nog een voordeel: er liggen nooit meer stapels papier 

op je bureau. Elke factuur en elke bon, of dat nu voor 

inkopen of verkopen is, kan digitaal worden opgeslagen in 

je boekhouding. Papieren bonnen en facturen lees je in via 

scan & herken. Gegevens worden automatisch herkend en 

verwerkt en de scan wordt bewaard bij de boeking. Zo ben 

je supersnel klaar en raak je nooit meer iets kwijt. Je kunt 

boekhouden waar en wanneer je maar wilt. Daar hoef je niet 

eens meer voor op kantoor te zitten. 
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4  Betalingen worden automatisch verwerkt  
 in je boekhouding 

Op bijna alle webshops is direct online betalen de norm. Dat 

je klant kan betalen via iDEAL, creditcard, PayPal of Afterpay 

hoef je niet zelf te regelen. Payment service providers (PSP) 

als Mollie, Adyen of Buckaroo hebben hier goedwerkende 

oplossingen voor.  

De PSP verzamelt alle betalingen op een tussenrekening. 

Via je account bij deze provider regel je hoe vaak 

binnengekomen bedragen aan jou worden uitbetaald. Je 

ontvangt het totaalbedrag van alle verzamelde betalingen 

ineens. De kosten voor het gebruik van de service worden 

daarop ingehouden. Het bijbehorende betalingsoverzicht 

importeer je makkelijk in je boekhouding. Zo worden de 

betalingen voor elke order ook weer automatisch verwerkt. 

Pasklare oplossing 

Betalingen kun je ook rechtstreeks via je bank regelen, maar 

vaak pakt dat duurder uit dan via een PSP en het is nogal 

bewerkelijk, omdat je met elke bank apart de integratie in 

je webshop moet regelen. Voordeel van de PSP is, naast de 

lagere kosten, dat je meerdere betaalwijzen bij elkaar hebt: 

klanten kunnen betalen zoals ze graag willen, via de eigen 

bank of b.v. een creditcard. De meeste van deze providers 
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bieden pasklare internetkassa’s - check-out modules - die je 

simpel opneemt in je webshop.  

  

5  Je facturen kloppen altijd en zijn sneller klaar 

Toch nog een keer terug naar je facturen. De informatie 

die je op je facturen geeft moet kloppen met de regels die 

de Belastingdienst daaraan stelt. Je moet onder andere de 

juiste informatie over jezelf en de klant vermelden, maar 

ook zorgen dat de factuurnummers elkaar opvolgen. Je 

mag dus niet steeds een ander nummer verzinnen. Met een 

boekhoudprogramma maak je snel facturen op de manier 

die is goedgekeurd door de Belastingdienst. Bovendien zorgt 

de koppeling met de software voor een snelle check met de 

binnengekomen betalingen op je bankrekening.  

Belasting- en btw-aangifte gaan sneller en je administratie 

voldoet aan alle regels.  
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Abonnementsfacturen, betaallinks en 
incassomachtigingen 

Verkoop jij abonnementen via je webshop? Ook daarvoor is 

een makkelijke oplossing. Met het juiste boekhoudpakket 

kun jij elke dag abonnementsfacturen in een paar kliks 

klaarzetten en versturen. Voeg in je abonnementsfacturen 

(of de bijbehorende e-mail) eens een betaallink toe via 

payment service provider Mollie. De link ‘nu betalen’ blijkt 

te zorgen voor snellere betaling en minder fouten in de 

overboeking, waardoor ook de automatische verwerking 

stukken sneller verloopt. Werk je met automatische 

incasso’s, dan zet je snel een betalingsbatch voor alle 

betalingen klaar in je software. Deze zet je door naar je 

bankomgeving. Zo hoef je nooit meer zelf elke betaling apart 

in te vullen en te verzenden. 

6  De btw-aangifte is goed geregeld 

Als je goederen of diensten verkoopt, moet je in de meeste 

gevallen btw afdragen. Deze mag je verrekenen met de 

btw die je hebt betaald op zakelijke uitgaven. Moet jij aan 

het eind van het kwartaal alle facturen uit je webshop 

handmatig optellen en verrekenen met de inkoopbonnen? 

En doe je daarna de btw-aangifte via de site van de 

Belastingdienst? Dat kan veel sneller en zonder fouten.  

Met een druk op de knop. 
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Zo ingewikkeld zijn de regels 

De btw voor webwinkels kan ingewikkeld zijn. Niet alleen 

heb je het verschil in producten met 21% btw en 9% btw, 

er zijn ook nog speciale regels voor btw op verzendkosten 

en betalingskosten en natuurlijk maakt het uit of je binnen 

Nederland verkoopt, of naar het buitenland. Belgische 

klanten komen bijvoorbeeld makkelijk uit bij jouw 

Nederlandstalige webshop. Bij zulke leveringen binnen de 

EU (die noemen we intracommunautaire leveringen) moet je 

ICP-aangifte doen. Internationaal zijn er dan nog verschillen 

tussen de levering van producten of diensten. En per 1 juli 

2021 veranderen de regels voor internationale btw.  

Een foutje in je btw-aangifte is dus al snel gemaakt en kan  

je veel ellende opleveren.  
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Nooit meer btw-stress 

Goede boekhoudsoftware neemt je alle btw-stress uit 

handen. Je hoeft alleen maar te zorgen dat de gegevens 

goed in je webshop staan, dan zijn de btw- en ICP-aangifte 

met een druk op de knop geregeld. Veranderen de regels, 

dan past je boekhoudsoftware daar zijn programma op 

aan. Weet jij niet precies hoe het zit met de btw-tarieven? 

Vraag altijd je boekhouder of accountant om hulp om fouten 

te voorkomen. Zet bij het maken van de koppeling tussen 

je webwinkel en je boekhouding de koppelpartner en je 

accountant bij elkaar. Zij weten genoeg van de boekhouding 

en de software om alles goed in te richten. 

7  Nieuwe klanten automatisch in je boekhouding 

Stel dat je elke bestelling handmatig verwerkt. Zelfs als 

je maar 5 bestellingen per dag hebt, zijn dat binnen een 

week al 35 klanten en in een maand misschien meer 

dan 150 nieuwe klanten. Moet jij bij elke bestelling in je 

boekhouding controleren of die klant al bestaat? Of regel je 

dat automatisch?  

Veranderen de regels, dan past je 
boekhoudsoftware daar zijn programma 
op aan.
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Weet wie je klanten zijn 

Om je administratie te kunnen controleren, moet je van de 

Belastingdienst de klanten goed registreren. Zeker bij zakelijke 

klanten is dit belangrijk. Ook voor je eigen inzicht en grip op 

je inkomsten wil je weten welke klanten je hebt, hoe vaak zij 

bestellen en of ze terugkomen om meer bij je te kopen.  

Een koppeling tussen je webshop en je boekhouding zorgt 

ervoor dat bij elke bestelling wordt gecontroleerd of de klant 

al bestaat. Is de klant nieuw, dan wordt die automatisch 

aangemaakt in je boekhouding. Je hebt er geen omkijken 

meer naar! 

8  Nieuwe producten automatisch aanmaken 

Niets is mooier dan je webshop te zien groeien. Hoe vaak 

heb jij nieuwe producten? Die moeten ook op je facturen 

goed vermeld staan. En voor de btw-aangifte is het 

belangrijk dat de juiste gegevens in je boekhouding staan.  

Heb jij zo’n mooie koppeling tussen je boekhouding en je 

webwinkel, dan maakt de boekhoudsoftware automatisch 

een nieuw product aan op het moment dat je het aanmaakt 

in je webshop. Ook daar dus weer: minder werk en minder 

kans op fouten.  
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9  Gewoon het aloude motto: tijd is geld 

Doe jij je hele boekhouding in Excel? Of breng je alle 

ongesorteerde facturen en bonnen naar je boekhouder of 

accountant voor verwerking? Besef dan dat je accountant 

heel veel tijd kwijt is aan het uitzoeken van jouw papierberg 

of Excel-logica. Dat kost niet alleen veel geld, het levert je 

ook een achterstand op.  

Snel schakelen op actuele cijfers 

Juist door continu op de hoogte te zijn van je financiële 

situatie, kun je snel reageren. Hoe is je cashflow? Kun je 

voldoen aan al je verplichtingen? Kun je dat nieuwe product 

op dit moment wel groot inkopen? En als je financiering wilt 

aanvragen, heb je dan alle financiële gegevens direct bij de 

hand? Kun je personeel aannemen, of verdien je daarvoor 

niet genoeg?  

Met boekhoudsoftware van SnelStart (die ook nog eens heel 

begrijpelijk is) en een goede koppeling met je webshop, hou 

je overzicht en wordt jouw accountant je financieel adviseur 

en coach, in plaats van cijfervreter. Het geeft je de kans om 

sneller te groeien en meer te verdienen. 
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 10  Je gegevens raken nooit meer kwijt 

Een koppeling tussen je webwinkel en je boekhoudsoftware 

zorgt ervoor dat jouw hele boekhouding veilig staat 

opgeslagen in de cloud. Dat betekent niet alleen dat je bijna 

geen papier meer nodig hebt, maar ook dat je gegevens 

altijd veilig zijn.  

Voldoen aan 7 jaar bewaarplicht 

Je hele administratie moet je 7 jaar lang bewaren voor 

controle door de fiscus. Als in de tussentijd jouw computer 

gestolen wordt, je harde schijf crasht of je kantoor 

afbrandt, dan staan al je gegevens nog opgeslagen op een 

veilige server. Jij kunt er, met een mobiele app of via een 

internetbrowser, altijd bij.  

Altijd en overal inzicht en grip 

Gebruik je de boekhoudsoftware van SnelStart, dan heb 

je altijd en overal toegang tot het handige financiële 

dashboard. Op je computer, maar ook via de app. Op het 

dashboard zie je de belangrijkste kengetallen: je omzet, 

resultaat, het aantal openstaande rekeningen en de af te 

dragen btw. Via automatisch gegenereerde grafieken houd 

je steeds je omzet en cashflow in de gaten.  
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Online samenwerken met je accountant 

Je schakelt snel even met je accountant als je een vraag hebt, 

want die geef je eenvoudig toegang tot jouw gegevens.  

11  Retouren en kortingscodes goed verwerken 

Als je een winkel begint, of die nu van steen is of virtueel, krijg 

je ook te maken met mensen die hun aankoop terugbrengen. 

Bij online shoppen nog meer dan in een fysieke winkel. In je 

boekhoudprogramma kun je die retouren, en ook eventuele 

kortingen die je geeft, goed verwerken, zodat ook de btw 

wordt verrekend. Dan klopt het voor de Belastingdienst en 

verlies je niet teveel als je korting geeft.  
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Acties, kortingen, speciale aanbiedingen 

Doe jij aan speciale aanbiedingen? Geef je vaste klanten 

van tijd tot tijd een kortingscode, of kunnen mensen een 

cadeaubon inwisselen? Adverteer je, online of offline?  

Dan wil je wel weten of zo’n actie werkt. Verkoop je extra als 

je korting geeft, of zie je geen verschil? Als jij dagelijks grip 

hebt op je cashflow en ziet hoeveel je verkoopt en hoeveel 

winst je maakt, weet je precies of tegenover gegeven 

kortingen genoeg extra verkopen staan. Zo zie je gelijk of 

je acties zin hebben en kun je aanpassingen doen of snel 

nieuwe acties verzinnen. 

Een voorbeeld uit de praktijk. Het onderstaande blog is in 

maart 2021 gepubliceerd op de website van SnelStart, in 

samenwerking met softwarepartner Combidesk.com en 

Wendy Huijs-Van den Ham van Little Trophy. 

Zo zie je gelijk of je acties zin hebben en 
kun je aanpassingen doen of snel nieuwe 
acties verzinnen. 

https://combidesk.com/integrations/SnelStart
https://www.littletrophy.nl/
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Van black box naar inzicht in  
je cashflow: een kwestie van de 
juiste software 

Wendy Huijs-Van den Ham startte in 2017 met 
haar bedrijf Little Trophy. De sjaals en andere 
ambachtelijke fashion & home accessoires van Little 
Trophy staan bekend om de unieke, limited-edition 
designs en de prachtige stoffen, met aandacht voor 
mens en milieu. Wendy verkocht de producten in 
verschillende boetieks in Nederland. Ze had ook 
een webshop, maar daar besteedde ze in eerste 
instantie nauwelijks aandacht aan. Totdat het 
coronavirus uitbrak. 



26SnelStart E-book   Boekhouding voor jouw webwinkel

‘In maart waren mijn verkooppunten dicht. Opeens 

had ik alleen nog een drie jaar oude webshop waar ik 

nog nooit echt aandacht aan had besteed.’ Wendy zag 

nieuwe mogelijkheden en startte met de verkoop van luxe 

mondkapjes aan consumenten in heel Europa via haar 

webshop. ‘Ik begon als textieldesigner, maar ben nu ook 

ondernemer, boekhouder en ICT’er’, lacht ze. Hoe ze dat 

doet?  Dat is een kwestie van de juiste software gebruiken.  

Verkoop via boetieks 

Wendy kreeg bij de start van haar bedrijf het advies zich te 

richten op het zoeken van verkooppunten. ‘Ik kreeg vanuit 

de branche in een coachingstraject over internationaal 

ondernemen steeds te horen dat ik verkooppunten moest 

zoeken om mijn naamsbekendheid te vergroten.’ Toch had 

ze vanaf het begin ook een webshop, omdat ze wel inzag dat 

verkopen via het web de toekomst zou zijn.  

Het bedrijf groeide snel en producten lagen in boetieks in 

het zuiden en oosten van Nederland, toen door de lockdown 

de verkooppunten moesten sluiten. Wat nu? 

Ik begon als textieldesigner, maar ben nu 
ook ondernemer, boekhouder en ICT’er
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Corona creëerde vraag voor een nieuw product 

Kledingbedrijven begonnen met het verkopen van 

mondkapjes, passend bij de kleding die ze verkochten. 

Wendy zag kansen: mondkapjes sloten naadloos aan op 

haar bestaande productportfolio.  

In april had ze haar eerste mondkapjes klaar. De stoffen voor 

de mondkapjes komen uit Nederland en worden gemaakt 

met aandacht voor mens en milieu. Zo zijn ze vrij van 

formaldehyde en worden ze bedrukt met inkt op waterbasis. 

Daarnaast vindt Wendy het belangrijk dat mensen in de 

kledingindustrie genoeg betaald krijgen voor wat ze doen. 

Ze wil de wereld een stukje mooier maken en daarom zeker 

weten dat haar product klopt. ‘Ik noem het pure luxe: mooie 

stoffen met een goed verhaal, een product met een idee 

erachter, dat met zorg en aandacht is gemaakt.’ 

Focus op de webshop 

De eerder vergeten webshop vormde nu een cruciale factor 

in het succes van Little Trophy. ‘Oorspronkelijk was ik van 

plan om ieder jaar vijf verkooppunten toe te voegen, maar 

dat heb ik nu volledig losgelaten. De focus ligt nu in de 

eerste plaats op mijn webshop.’ 

En die webshop bleek best een hoop werk met zich 

mee te brengen. Wendy deed alles zelf; van SEO tot 
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productcategorieën aanmaken. ‘Ik moet nadenken hoe 

mensen zoeken zodat ik mijn webshop logisch inricht. Ik 

moet bedenken wat mijn klanten willen zien, zodat ik de 

juiste foto’s kan plaatsen.’ 

Wendy koos destijds na veel research voor een webshop bij 

Lightspeed. ‘Ik wil het beste voor mijn klanten, waarom zou 

ik voor mijn bedrijf zelf met minder genoegen nemen? Het is 

niet toevallig dat ik voor de webshop ook voor een product 

van Nederlandse makelij heb gekozen.’  

De boekhouding: het grootste pijnpunt 

Vóór de coronacrisis werkte Wendy met een boekhouder, 

aan wie ze de hele verwerking van haar administratie 

overliet. Ze leverde haar bonnen en facturen aan per e-mail 

en hoorde vervolgens wat ze aan de Belastingdienst moest 

betalen. Wendy: ’Het was echt een black box. Ik checkte wel 

mijn bankafschriften, of alles betaald werd, maar ik had 

totaal geen controle of overzicht.’ 
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Het ontbrak haar aan inzicht in haar bedrijfsresultaten en 

zonder real-time cijfers kon ze niet sturen op financiën. 

Boekhouden was niet haar passie, maar Wendy zag in 

dat het anders moest. ‘De boekhouding is mijn grootste 

pijnpunt, maar: nieuw jaar, nieuw begin. Dus sinds januari 

2021 gebruik ik SnelStart.’ 

Het werken met SnelStart geeft Wendy inzicht in haar 

financiën: “Ik heb meer controle, ik kan dingen terugpakken 

of nog even herbekijken. Ik moet nog van alles leren hoor, 

maar ik vind dat een ondernemer ook moet weten wat er 

financieel speelt en SnelStart geeft me heel precies inzicht in 

mijn cashflow.”  

En dan wordt ze echt enthousiast: “Het is echt heel leuk:  

ik zie al mijn kas- en bankstromen. Ik zie wat erin komt,  

wat eruit gaat. Ook heel handig gevisualiseerd met grafiekjes. 

Een soort Google Analytics voor je financiën zeg maar. En dat 

is waar ik behoefte aan had: ik weet precies wat er gebeurt.” 

’De administratie was echt een black box. 
Ik checkte wel mijn bankafschriften, of alles 
betaald werd, maar ik had totaal geen 
controle of overzicht.’ 

Wendy Huijs-Van den Ham - Little Trophy 
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Een koppeling tussen de boekhouding en  
de webshop 

De volgende stap is al gezet: het verder automatiseren van 

de boekhouding door deze te koppelen met de webshop. 

Lightspeed en SnelStart zijn aan elkaar gekoppeld met een 

koppeling van een andere Nederlandse partij: Combidesk. 

‘Dat werkt als een tierelier! Ik kon de koppeling zelf installeren 

en alles ging heel smooth: alle facturen van mijn verkopen 

worden automatisch SnelStart ‘ingeslurpt’. Ik zie gelijk de 

naam van de consument en het ordernummer staan en de 

transactie krijgt automatisch het juiste grootboeknummer 

mee. SnelStart voert dus alle klantgegevens automatisch in op 

basis van het verkoopformulier in mijn Lightspeed-webshop. 

Dat scheelt mij een hoop handmatig werk. In SnelStart zie ik 

ook per klant wat er gekocht is en ik kan zien hoe ‘groot’ die 

klant is ten opzichte van alle verkopen. Handig, als ik mijn top 

10 klanten een presentje wil geven bijvoorbeeld.’  

Daarnaast is de administratie, doordat die online staat, 

altijd en overal toegankelijk. Ook online samenwerken met 

haar boekhouder is nu heel eenvoudig, de administratie is 

altijd up-to-date en de boekhouder kijkt op afstand in de 

administratie mee. De tijdsbesparing en het inzicht in haar 

cijfers zorgen ervoor dat Wendy de focus kan leggen op de 

ontwikkeling van nieuwe producten en de webshop, zodat 

haar bedrijf blijft groeien. 
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Een koppeling helpt jou 
ondernemen 

Als jouw administratie ook een black box is waarin je 
bonnen, facturen en betalingen stort zonder dat ze 
je helpen met ondernemen, denk er dan aan dat een 
koppeling tussen je webshop en je boekhouding je 
veel meer oplevert dan tijdwinst. Tussen ‘achter de 
feiten aanlopen’ en goed verdienen zit de kleine stap 
die webshopkoppeling heet.  

Onbeperkt boekhouden met SnelStart  

Wil jij je webshop koppelen met je boekhoudsoftware?  

Kies dan de boekhoudsoftware van SnelStart. Je hebt 

heel veel mogelijkheden en weet precies waar je aan toe 

bent. Onze software is onbeperkt, dus je mag binnen je 

abonnement zoveel klanten, leveranciers en producten 

aanmaken als je wilt. Er is ook geen limiet aan het aantal 

facturen dat je maakt en je mag zoveel bankmutaties 

verwerken als er maar zijn. Wil je dat jouw boekhouder alles 

voor je regelt, dan is daar een pakket voor. Wil je werken met 

uitgebreid order- en voorraadbeheer, of boekingen maken 

op kostenplaatsen - waarmee je makkelijk inzicht krijgt in 

welke projecten of productgroepen je het meeste opleveren? 

Ook daarvoor vind je bij SnelStart het juiste pakket.  
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En het mooiste is: je hoeft het niet allemaal zelf 
in te regelen.  

Ieder zijn vak, toch? SnelStart werkt samen met een aantal 

implementatiepartners die snel en goed jouw boekhouding 

koppelen met de webwinkelsoftware die jij gebruikt. Hierbij 

kunnen ze ook overleggen met jouw accountant, want die 

snapt meestal beter dan jij hoe het zit met btw, verrekening 

van kosten en al die andere dingen die zorgen voor goed 

inzicht in jouw financiële gezondheid. Zo kun jij vol enthousi-

asme verder met ondernemen en het laten groeien van jouw 

webshop. Je weet zeker dat je altijd beslist op basis van de 

meest recente financiële gegevens.  

Is zo’n koppeling duur?  

Natuurlijk kost het maken van een softwarekoppeling geld. 

Afhankelijk van je wensen kunnen de kosten verschillen. 

Maar daar staat veel tegenover. De tijdwinst is enorm, je 

maakt minder fouten en hebt altijd grip op je financiën.  

Op elk moment heb jij inzicht in je liquiditeit en wanbetalers 

pik je er zo uit. Je weet precies of je genoeg, teveel of te 

weinig hebt ingekocht en je ziet hoeveel je verdient op welke 

producten. Heb je financiering nodig? Dan lever jij snel je 

financiële gegevens aan bij de bank of de leasemaatschappij. 

Je investering verdient zichzelf snel terug.
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Wil jij ook zo’n handige  
koppeling tussen je webwinkel  
en je boekhouding?  

SforSoftware is de schakel tussen jouw webshop 

- in bijvoorbeeld WooCommerce, Bol.com, Magento - en 

SnelStart. Meer over hun webshopoplossingen lees je hier. 

Heb jij een webshop in Mijnwebwinkel, Lightspeed of  

CCV-Shop dan is onze softwarepartner Combidesk de  

oplossing om jouw boekhouding te automatiseren.  

Alle SnelStart-pakketten op een rijtje vind je op onze website.  

Behalve een koppeling tussen je boekhouding en je 

webshop of het kassasysteem in je fysieke winkel, zijn er nog 

veel meer koppelingen mogelijk. Je zoekt ze makkelijk op via 

onze website of via de knop Koppelingen in SnelStart Web. 

Meer weten over onze implementatiepartners?  

Daarover vind je meer informatie op deze pagina.  

Wil je weten of jouw boekhouder of accountant al werkt 

met SnelStart, of zoek je een financieel professional in jouw 

buurt? Zoek dan eens via onze Accountantzoeker. 

https://www.sforsoftware.nl/koppelingen/s-connect
https://combidesk.com/integrations/SnelStart
https://www.snelstart.nl/gratis-proberen
https://www.snelstart.nl/softwarepartners
https://www.snelstart.nl/ImplementatiePartners
https://www.snelstart.nl/accountant-zoeken
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SnelStart maakt boekhouden makkelijk. Als jij druk bezig 

bent je bedrijf uit te bouwen dan wil je zo snel mogelijk klaar 

zijn met je boekhouding. Bonnen inscannen, facturen maken, 

bankmutaties automatisch verwerken, btw-aangifte doen, je 

hebt het zo voor elkaar. Zo kun je door met het échte werk. 

Dit boekje is voor jou.  
Van SnelStart.  

In 7 simpele stappen naar een  
geautomatiseerde administratie met SnelStart

Lees meer over het gratis 7-stappen programma

https://www.snelstart.nl/tijdbesparen/v2?utm_source=e-book-Tijdbesparen&utm_medium=ebook&utm_campaign=tijdbesparen
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Jonneke Duin is tekstschrijver en 
content-marketeer. Bij SnelStart  
en al jaren als freelancer. 

‘Schrijven doe ik al zolang ik me kan 

herinneren. Mijn moeder gaf me een 

pen en papier toen ik als eenjarig 

meisje in de box zat. Ik was uren zoet.’ 

E-books en blogs schrijft Jonneke vanuit 

haar ervaring als ondernemer. Omdat 

ze veel heeft geleerd van alles wat fout 

ging (en dat was nogal wat). Dat helpt 

jou dan weer vooruit. 

Redactie: Marjolijne Banks - van der Ven
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Over de schrijver
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De inhoud van dit boekje is met de grootste zorg 

samengesteld. Toch kan het zijn dat de regels inmiddels zijn 

aangepast, of jouw situatie onder de uitzonderingen valt. 

Check daarom altijd met je boekhouder of accountant of je 

het goed doet. Komen jullie er samen niet uit? Vraag dan  

de Belastingdienst.
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