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Handleiding Zelfregistratie e-factuurportaal 

Voordat u start met de zelfregistratie, is het handig dat u de volgende gegevens bij de hand heeft:  

• Uw KvK-nummer, 

• KvK-vestigingsnummer (dit nummer is niet hetzelfde als het kvk-nummer. U kunt het kvk-

vestigingsnummer opzoeken op de website van het Handelsregister), 

• Adresgegevens van uw bedrijf, zoals in het Handelsregister staat vermeld,  

• Bankgegevens waarop het geld gestort moet worden.  

 

1. Open de webpagina Zelfregistratie e-factureren in de webbrowser Internet Explorer of Mozilla 

Firefox. 

Belangrijk! Het systeem waarin u gaat registreren en e-factureren werkt het beste met Internet 

Explorer en Mozilla Firefox. Gebruik van andere webbrowsers zoals Safari of Google Chrome kan 

leiden tot systeemfouten, waardoor uw registratie niet goed verwerkt kan worden. Heeft u nog 

geen Internet Explorer of Mozilla Firefox? U kunt deze gratis downloaden.  

 

Het scherm zoals afgebeeld hieronder verschijnt.  

 
 

2. Bedrijfsnaam - Vul in het tekstveld uw bedrijfsnaam in zoals het in het Handelsregister staat 

vermeld. 
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3. Belastingland – het land waaraan u belasting betaalt. 

a. Om dit veld in te vullen klikt u op het ‘vergrootglas’ naast het tekstveld. Het zoekscherm 

opent (zie afbeelding hieronder).  

 
 

Let op! Als u bovenstaande scherm niet ziet, dan is het mogelijk dat de popup blokkering 

voor deze website aanstaat. Schakel de de popup blokkering uit.  

 

b. Typ in het tekstvak de eerste letters van het belastingland en klik op de knop Zoek. Het 

onderstaande scherm verschijnt. U kunt het tekstveld ook leeglaten en direct op Zoek 

klikken. U opent de volledige lijst met belastinglanden, waaruit u kunt kiezen. 

 
c. Selecteer uw keuze door het bolletje aan te vinken en klik op de knop Selecteren.  

Let op! Gebruik altijd het ‘vergrootglas’ achter een tekstveld. Hiermee opent u het zoekscherm. 

 

4. BTW-plichtig – Bent u niet btw-plichtig? Selecteer ‘Nee’ door op het pijltje naast het tekstvak te 

klikken. 

 

 

5. BTW-nummer – Bent u btw-plichtig? Vul dan het BTW-nummer in. Het btw-nummer wordt ook het 

btw-identificatienummer genoemd en bestaat uit: 
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• de landcode NL 

• een RSIN/fiscaal nummer of burgerservicenummer 

• een toevoeging van 3 posities: B01 t/m B99 

Het btw-nummer heeft 14 tekens en ziet er bijvoorbeeld zo uit: NL001234567B01. Heeft uw 

nummer minder dan 14 tekens? Vul het dan de landcode aan met nullen. 

 

6. KvK-nummer – het 8-cijferige KvK-nummer, bijvoorbeeld 12345678. 

 

7. DUNS-nummer – Heeft u een DUNS-nummer? Vul het DUNS-nummer in het tekstveld in. Het 

DUNS-nummer is niet verplicht. 

 

8. Leveranciersoort – Is uw bedrijf geen ‘privaat – marktpartij’? Selecteer dan de juiste 

leverancierssoort door op het ‘vergrootglas’ te klikken om het zoekscherm te openen. Verwijder 

‘privaat – marktpartij’ uit het tekstveld en klik op de knop Zoek. De lijst opent waaruit u kunt 

selecteren. 

 

9. Vul de gegevens van de contactpersoon in. Let op! Het e-mailadres wordt gebruikt als 

inlognaam voor het e-factuurportaal. Klik op de knop Doorgaan wanneer u alle gegevens hebt 

ingevuld. 
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10. Registreer de adresgegevens door op de knop Aanmaken te klikken. 

 

 
11. U ziet onderstaand scherm. Let op! Vul hier het adres in waaraan het KvK-nummer is gekoppeld. 

Klik op Toepassen wanneer u klaar bent met het invullen van de gegevens. 
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12. Registreer de Bankdetails door te klikken op Aanmaken 

 

 

13. In onderstaand scherm vult u de bankgegevens in waarop u de betaling wilt ontvangen. 

 
a. Banknaam – Door op het ‘vergrootglas’ achter het tekstveld te klikken, opent u het 

zoekscherm en kunt u de gewenste bank selecteren. Neem contact op met de Helpdesk 

e-factureren indien uw bank niet in de lijst staat 

 

b. Filiaalnaam – Ziet u hier ‘HOOFD VESTIGING’ staan? Dan hoeft u verder niks te doen. 

Zo niet, klik dan op het ‘Vergrootglas’ en selecteer ‘HOOFD VESTIGING’. 
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c. BIC-code – het systeem vult automatisch de BIC-Code in, nadat de Filiaalnaam is gevuld. 

U hoeft verder geen actie te ondernemen. 

 

d. Rekeningnummer – zie 12 e hieronder. 

 

e. IBAN – Bijvoorbeeld NL31RABO0123456789. Het IBAN bestaat uit de volgende reeks 

letters en cijfers:  

• Landcode (2 letters) 

• 2 controle cijfers 

• Bank code  

• Rekeningnummer of rekening identificatie  

 

f. Rekeningnaam – De (bedrijfs)naam waaraan het rekeningnummer/ IBAN gekoppeld is. 

 

g. Wanneer u klaar bent met het invullen van uw gegevens, klikt u op Toepassen 

 

14. Klik op Registreren om uw registratie in te dienen. 

 

 

Uw registratie wordt zo spoedig mogelijk verwerkt. U ontvangt binnen drie werkdagen uw 

inloggegevens op het door u opgegeven e-mailadres.  


