
Hoe verwerk ik de ontvangst van een “Incasso Batch” op de bankrekening? 

Tip in-/uitzoomen = control plus draaien wieltje muis. 

Op regel 3 is € 4.182,41 debet ontvangen. De status is voorlopig, dus is het mogelijk de boeking aan te passen. 

 

Klik op “Grootboekrekening” en typ “Incasso” en ga met pijl naar beneden toets naar “1205 – Incasso’s onderweg inkomend” en klik op enter. 

Automatisch springt het veld naar “Omschrijving”. Dit veld kan aangepast worden naar “SEPA INCASSO BATH/ 20211007”. 

Automatisch springt het veld naar “Relatie” en klik op de functietoets F6. 

Op het einde van regel is het blanco! 



 

In het vervolgscherm rechtsboven klik je op het pijltje naar beneden en er verschijnen twee batches en hier selecteer je de betreffende batch 

 

 

 

Daarna klik je op “Gehele batch invoegen”. 

 



 

Attentie: Instelling bankmutaties batches of een regel (advies) of alle regels in het bankboek (verwijderen dubbele regels met F2). 

Het aantal regels was 3 en is nu verhoogd naar 53 regels. Dus de gehele batch heeft regel 3 vervangen en regels 4 t/m 53 toegevoegd. 

In dit geval is het bijzonder is dat er een verschil is ontstaan van € 40,00. Opslaan heeft geen zit, want dat kan niet met een verschil. 

Dus ga op de laatste regel staan bij “Onze referentie” en klik op enter. 

Er verschijnt een extra regel en veranderen de “Grootboekrekening” in “Nog uit te zoeken posten”. Ontbreekt deze, kies dan “Kruisposten”. 

Op een later moment dient deze post verder uitgezocht worden. 

Aan de rechterzijde verschijnt op iedere regel het icoontje  dat iedere post is afgeletterd. 

Klik nu linksboven op  (opslaan) en klik in het vervolgscherm op  (opslaan). 



Stap 2:  Relatie(s), die debiteur EN Crediteur zijn OF debiteur zijn, die per abuis op 1715 – Betalingen onderweg zijn aangevinkt in het verleden: 

Klik op de onderste regel met het verschil en voer bij “Grootboekrekening” of 1715 of Bet(alingen). Er verschijnt automatisch “1715 – Betalingen onderweg 

uitgaand” en ga met de pijl naar beneden en enter hierop. Automatisch gaat de cursor naar “Omschrijving” en vul hier “oktober 2021” in.  

Automatisch springt de cursor naar “Relatie” en klik op de “functietoets F6”.  

 

Aan de rechterzijde is zichtbaar dat deze post nog niet is afgeletterd. 

 

 

 



Op het vervolgscherm verschijnt rechtsboven “Selecteer betalingen onderweg” en klik rechts op het pijltje naar beneden aan. 

 

Nu pas verschijnen de batches en selecteren de onderste, namelijk “oktober 2021” door met rechtsboven op de muis te klikken. 

 

 

Ga met de rechter muis en klik op “Gehele batch invoegen”. 



 

Aan de rechterzijde verschijnt op iedere regel het icoontje  dat iedere post is afgeletterd. 

Klik nu linksboven op  (opslaan) en klik in het vervolgscherm op  (opslaan). 

  



Dit is een debiteur, waar in het verleden bij “incasso’s onderweg” is geselecteerd “1715 – Betalingen Onderweg uitgaven”. Nadat er boekingen op 

hebben plaatsgevonden, kan dit veld niet meer worden aangepast. 

 

 

  



Voorbeeld van zowel Debiteur als Crediteur: 

 

 

Er is slechts een keuze mogelijk:  Of 1205 - Incasso’s onderweg inkomend 

     Of 1715 - Betalingen onderweg uitgaven. 

PS. Indien er een boeking op heeft plaatsgevonden, kan bovenstaande keuze niet meer worden aangepast. 


