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Het aanleveren van de administratie kan in principe op drie  manieren. 
 
Dizzy data, Digitaal of op papier. 
 
DizzyData  

 Mail je administratie naar jouw unieke DizzyData email adres 
 Upload de administratie via de portal 
 Maak een foto van bonnen met de DizzyData app 
 Handig administratiearchief 
 http://handleiding.dizzydata.nl/globale-werking  
 Nog geen gebruiker? Informeer naar de gratis mogelijkheden. 

 
Digitaal 
 
De indeling is gelijk aan de papieren indeling, start met een werkmap op de computer. Noem 
deze bijvoorbeeld boekhouding en maak hierin vijf sub mappen per aanleverperiode (maand, 
kwartaal of jaar) 
 

 
 
1. Verkoop facturen (met datum in het aangiftetijdvak) 
In de 1e sub map verkoopfacturen slaat u uw verkoopfacturen met opeenvolgende 
factuurnummers op, bijvoorbeeld 2014-01 Jansen, 2014-02 Klaassen, 2014-03 Pietersen 
etc. Let u er op dat er geen factuurnummers ontbreken, dubbel zijn of afwijken van 
opeenvolgende nummering. 
 
2. Inkoop-/kostenfacturen en pinbonnen (met datum in het aangiftetijdvak) 
In de 2e sub map slaat u uw inkoop- en kostenfacturen op, gerangschikt op datum. 
(bijvoorbeeld 20141216 Jansen) In deze sub map slaat u géén rekeningen op die contant (of 
via privé) betaald zijn, deze horen in de 4e sub map kas. Let op: pinbetalingen van de 
zakelijke rekening zijn géén kasmutaties. Deze slaat u wel op in deze sub map 
 
3. Bank (mutaties in het aangiftetijdvak) 
In de 3e sub map slaat u uw bankafschriften op, op afschriftnummer. Let u erop dat alle 
bankafschriften opeenvolgend zijn en dat alle pagina's van het betreffende afschriftnummer 
erbij zitten. Heeft u meerdere rekeningnummers? Gebruik dan extra sub mappen. Ook 
vragen wij u, indien mogelijk, de mutaties te downloaden (bestandformaat MT940) en digitaal 
bij ons aan te leveren (tenzij wij reeds een bankkoppeling hebben gemaakt). Dit kan leiden 
tot een adequatere verwerking met betere controlemogelijkheden. 
 
4. Kas (mutaties in de aangiftetijdvak) 
In de 4e sub map slaat u uw kasstukken op. Dit zijn alle inkoop-, kostenfacturen en bonnen 
welke niet betaald zijn via uw zakelijke bankrekening.  U bent verplicht een kasadministratie 
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bij te houden (indien er kasmutaties zijn). Let op, een kas kan nooit negatief zijn! Op 
www.michelsbv.nl kunt u een voorbeeld kasblad (Excel) downloaden. 
 
5. Overige 
Kopieën van verzekeringspolissen, leningovereenkomsten, belastingaanslagen etc. kunt u 
hier opslaan. 
 
 
 
 
 
Nadat alle documenten zijn opgeslagen in de sub mappen voert u de volgende actie uit (op 
een Windows computer. Voor Apple gebruikers zal dit iets anders werken). 
 

1. Ga op de hoofdmap staan waar alle sub mappen in zijn aangemaakt (in ons 
voorbeeld boekhouding/2014Q1 

2. Klik rechtermuisknop kopiëren naar  Gecomprimeerde (gezipte) map 

 
3. Er wordt nu een nieuwe map aangemaakt met dezelfde naam. (hieronder blauw 

gearceerd)  
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4. Ga nu naar de website www.wetransfer.com. Volg hier de eenvoudige stappen en 
verzend de bestanden naar ons email adres info@michelsbv.nl 

 

a. Voeg bestanden toe en selecteer de zojuist 
aangemaakte gecomprimeerde (gezipte) map 

b. E-mail ontvanger (info@michelsbv.nl) 
c. Je E-Mail (eigen E-Mail adres) 
d. Bericht (korte toelichting) 
e. Transfer (de bestanden worden verzonden)  
f. Sluit de browser na verzending 
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Op papier 
 
Voor het aanleveren van uw administratie heeft u nodig een document map en 5 tabbladen. 
 

 
 
1. Verkoop facturen (met datum in het aangiftetijdvak) 
Achter het eerste tabblad doet u uw verkoopfacturen met opeenvolgende factuurnummers, 
bijvoorbeeld 2011-01, 2011-02, 2011-03 etc. Let u er op dat er geen factuurnummers 
ontbreken, dubbel zijn of afwijken van opeenvolgende nummering. 
 
2. Inkoop-/kostenfacturen en pinbonnen (met datum in het aangiftetijdvak) 
Achter het tweede tabblad doet u uw inkoop- en kostenfacturen op datum. Achter dit tabblad 
doet u géén rekeningen die contant (of via privé) betaald zijn, deze horen achter het tabblad 
kas. Let op: pinbetalingen van de zakelijke rekening zijn géén kasmutaties. 
 
3. Bank (mutaties in het aangiftetijdvak) 
Achter het derde tabblad doet u uw bankafschriften op afschriftnummer. Let u erop dat alle 
bankafschriften opeenvolgend zijn en dat alle pagina's van het betreffende afschriftnummer 
erbij zitten. Heeft u meerdere rekeningnummers? Gebruik dan extra tabbladen. Ook vragen 
wij u, indien mogelijk, de mutaties te downloaden (bestandformaat MT940) en digitaal bij ons 
aanleveren. Dit kan leiden tot een adequatere verwerking met betere controlemogelijkheden. 
 
4. Kas (mutaties in de aangiftetijdvak) 
Achter dit tabblad doet u uw kasstukken. Dit zijn alle inkoop-, kostenfacturen en bonnen 
welke niet betaald zijn via uw zakelijke bankrekening.  U bent verplicht een kasadministratie 
bij te houden (indien er kasmutaties zijn). Let op, een kas kan nooit negatief zijn! Op 
www.michelsbv.nl kunt u een voorbeeld kasblad downloaden. 
 
5. Overige 
Kopieën van verzekeringspolissen, leningovereenkomsten, belastingaanslagen etc. kunt u 
hier archiveren. 
 
Op onze website www.michelsbv.nl treft u onder meer een voorbeeld van een kasboek en 
een uitgebreide handleiding voor het aanleveren van uw administratie aan. 
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