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Richtlijnen verzamelen & toesturen administratie 
 
1. Verzamel voor de maand waar de boekhouding voor bijgewerkt dient te worden alle hieronder 

vermeldde documenten en berg ze op in de ordner achter het bijbehorende tabblad: 
 
Tabblad VERKOOPFACTUREN 
- kopieën van verzonden verkoopfacturen en verzonden creditnota’s 
 
Tabblad INKOOPFACTUREN 
- ontvangen inkoopfacturen en creditnota’s;  
- dit zijn rekeningen die je per bank betaalt; je bent zelf verantwoordelijk voor tijdige betaling van 
facturen 
- ontvangen kassabonnen voor uitgaven die met de pinpas zijn betaald 
 
Tabblad BANKAFSCHRIFTEN 
- bankafschriften van zakelijke bankrekening(en) en zakelijke spaarrekening(en) 
 
Tabblad KAS 
- ontvangen kassabonnen voor uitgaven die contant zijn betaald 
- kopieën van uitgegeven kasbonnen voor contante ontvangsten 
- pinbonnen (opname van contant geld van uw zakelijke bankrekening) 
- afstortbewijzen (stortingen van contant geld op uw zakelijke bankrekening) 
 
Tabblad OVERIG/MEMORIAAL 
- brieven en aanslagen van de belastingdienst 
- kilometerregistratie als u uw eigen auto ook voor zakelijke ritten gebruikt of als u met een auto 
van de zaak minder dan 500 kilometer per jaar privé rijdt 
- overige informatie, bijvoorbeeld over wijzigingen van bedrijfsgegevens of bedrijfsactiviteiten 
 

2. Vermeld op onduidelijke facturen, bonnen en afschriften eventueel een omschrijving/toelichting.  
Vermeld voor uitgaven die met privé geld zijn betaald (contant of via de bankrekening/pinpas) 
altijd op de kassabon/factuur het woord ‘privé’. Het gaat hierbij dus om uitgaven die NIET uit de 
zakelijke kas (contant) of van de zakelijke bankrekening zijn betaald. 
 

3. Stuur zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 10 dagen na afloop van de maand alle documenten per 
post naar mij toe. Het adres is: Hans Rood Professional Services, Eykmanstraat 8, 2912 BD 
Nieuwerkerk aan den IJssel. 
Zorg dat de documenten achter de tabbladen ook in de envelop van elkaar gescheiden blijven 
door tussen de stapels gebruik te maken van de meegeleverde rode vellen papier. 
 

4. Verstrek tijdig noodzakelijke, aanvullende gegevens. Bijvoorbeeld m.b.t. investeringen in 
bedrijfsmiddelen of wijzigingen van uw bedrijfsactiviteiten. 
 

http://www.hansrood.nl/
mailto:info@hansrood.nl

