Hoe houdt u uw administratie geordend?
Als ondernemer word je al snel overspoeld met papierwerk, maar hoe houd je dit overzichtelijk?
Wij raden u aan een ordner met 5 tabbladen aan te schaffen. De inhoudsopgave van deze 5
tabbladen kunt u downloaden van onze website. Hieronder vindt u een toelichting van wat u opbergt
achter de verschillende tabbladen.

Tabblad 1: Belastingen
Hier bergt u alle correspondentie op met betrekking op belastingen, o.a. BTW-aangiftes en aanslagen
van Inkomstenbelasting en Zorgverzekeringswet.
Tabblad 2 : Kas/Bank
Kas: Als u een kas hebt, bergt u hier de kasbladen op met de achterliggende stukken.
Bank: De bankafschriften bergt u op nummervolgorde op. Heeft u ook privé uitgaven gedaan met u
zakelijke rekening, dan schrijft u hier de “P” van privé bij.
Door middel van een scheidingsstrook kunt u de kas scheiden van de bankafschriften
Tip: Houd privébetalingen gescheiden van uw zakelijke transacties. Het onnodig verwerken van privéuitgaven in de administratie van uw onderneming leidt tot onnodige kosten.
Tabblad 3 : Inkoopfacturen/bonnen
Hier bergt u al uw inkoopfacturen/-bonnen op. Schrijf op de factuur/bon de betaaldatum en of deze
per bank, kas of privé betaald is.
Tip: Loop zelf alvast uw afschrijvingen op de bankafschriften na en controleer of u van elke
afschrijving een factuur heeft. Wij zullen periodiek aangeven of er nog facturen/bonnen ontbreken,
maar wanneer deze bij het maken van de jaarrekening nog ontbreken, dan worden deze kosten als
privé-uitgaven aangemerkt.
Tabblad 4 : Verkoopfacturen
Hier bergt u al uw verstuurde verkoopfacturen in volgorde van factuurnummer op. Als een factuur
per kas is voldaan, geeft u dit aan op de factuur.
Tip: Als u gebruik maakt van online factureren van Exact kunt u deze tab leeg laten.
Tabblad 5 : Overige correspondentie
Hier bergt u alle overige correspondentie op die voor ons van belang kan zijn.

Vindt u dit te veel werk of heeft u er gewoon geen zin in en verzamelt u alles liever in een
schoenendoos, dan kan dit natuurlijk ook, maar in zo’n geval zullen wij wel 25 procent boven ons
afgesproken vaste tarief rekenen.

