
Dubbel geboekte definitieve factuur boekhoudkundig verwerken 

Financieel / Facturatie Facturenoverzicht / klikken in het midden op “Relatie” (zoek de juiste pagina) 

Tip: controle + wieltje muis => in- uitzoomen  

 

Ad 1: Bij deze relatie zijn per abuis 4 facturen ad € 3.475,00 aangemaakt, waarvan de eerste twee 

middels email zijn verzonden en de twee andere niet. De juiste factuur is 20210303. 

Ad 2: Icoon geeft aan dat het “Boekstuknummer” geboekt is via het verkoopboek. Onderstaand 

zien we dus 4 x dezelfde boeking, namelijk: 

 

Oplossing 1: Klant heeft alle facturen gehad => aanmaken van credit factuur: 

Maak een factuur aan met hetzelfde artikelnummer(s), maar plaats een “-“ voor het bedrag, 

waardoor een negatief bedrag op de factuur komt en keur de factuur goed, zodat een zichtbaar 

wordt (zie 2).  

Vervolgens kunnen de posten afgeletterd worden bij Financieel / Debiteuren Debiteurenkaarten en 

aanklikken bij de betreffende relatie, waarna de posten aangevinkt kunnen worden en klikken 

linksboven op  (= opslaan). 

Oplossing 2: Verkeerde factuur is niet verstuurd naar de klant => memoriaalboeking maken: 

Financieel / Boekingen Boeking invoeren en scrol helemaal naar beneden op “90 – Memoriaal”. 

 

  



In ons voorbeeld dienen we 3 x € 3.475,00 te debiteren op grootboekrekening “8100” en te 

crediteren op “Debiteuren” en de juiste relatie selecteren (pijl naar beneden + enter). 

 

In de vakjes “Debet of Credit” klikken we op “F6”, waardoor alle nog niet afgeletterde posten 

zichtbaar worden: 

 

Factuur 20210303 is de juiste en dient niet geselecteerd te worden. Klik in het midden op de 1ste, 3de 

en 4de post met de “TAB” en klik op enter, waardoor post voor post deze naar rechts verschuiven. 

 

Daarna naar linksboven op  (opslaan) klikken. 

 

Om de boeking “definitief” te maken klikken we op  (opslaan). 



Automatisch worden alle posten afgeletterd (Financieel / Debiteuren Debiteurenkaarten en 

selecteer de juiste relatie. 

 

Regels 1 t/m 4 zijn de facturen en regels 5 t/m 7 is de memoriaalboeking, die we zojuist gemaakt en 

geboekt hebben. Regels 2 is de juiste factuur, die nog betaald dient te worden. Dus alles is in orde. 

 

 

 


