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Opstarten Vero 

Klik op het logo van Vero om de software te openen. 
 
Meldt u aan met de gebruikerscode en het paswoord. 
 
Open het juiste dossier d.m.v. de code van het dossier of de naam van het dossier in 
te geven. 
 
Om een volledige lijst met beschikbare dossiers op te vragen kan u ook met de cursor 
in het vak ‘Dossier’ of het vak rechts daarvan gaan staan en de <F3>-toets indrukken. 
Door te dubbelklikken op het gewenste dossier, zal dit dossier worden geselecteerd. 
 

Druk op  om te bevestigen 

Inboeken aankoopfacturen 

Ga in de titelbalk naar het menu ‘Boeken’. Ga vervolgens naar ‘Aankopen’. 
 
Er opent zich nu een nieuw werkvenster genaamd ‘Ingave aankopen’: 
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Wijzig indien nodig het boekjaar en de periode naar het gewenste tijdstip. Als de 
gewenste periode niet bestaat, dient u deze te creëren. Hiervoor wordt verwezen 
naar het onderdeel ‘Aanmaken van een nieuw boekjaar of periode’. 

Een nieuwe aankoopfactuur kan u aanmaken door te klikken op  of door gebruik 
te maken van de toetsencombinatie <CTRL+N> of door in de titelbalk ‘Bestand’ te 
kiezen voor ‘Nieuw’. 
 
Volgend venster verschijnt: 
 

 
 
Vul bij ‘Leverancier’ de naam van de leverancier in. Het is in veel gevallen niet nodig 
de volledige naam over te typen. Indien u de leverancier reeds heeft aangemaakt, 
volstaat het om enkel de eerste letters van de leverancier over te nemen. Het 
programma zal de leverancier herkennen of een selectie maken van leveranciers die 
met deze letters beginnen. Er wordt dan een nieuw venster ‘Opzoeken Leverancier’ 
geopend. U dient dan enkel de juiste leverancier aan te klikken. Door het gebruik van 
asterisken kan u een ruimere zoekopdracht instellen. Zo kan u aan de hand van een 
deel van de naam van de leverancier, toch een zo volledig mogelijke lijst met 
leveranciers opvragen. Bijvoorbeeld bij de ingave “ *DAEL* ” zal u zowel een 
leverancier die DAELEMANS heet oproepen, als een leverancier die VAN DAELE 
heet. 
 
Vindt u de leverancier niet op naam, dan kan u in het venster ‘Opzoeken Leverancier’ 
ook zoeken op BTW-nummer of postcode. Dit venster kan u openen door met uw 
cursor een rechtermuisklik te maken in het veld ‘Leverancier’ in het venster 
‘Hoofdgegevens’ of door in ditzelfde vak op de <F3>-toets te drukken en vervolgens 
‘Opzoeken’ te selecteren. 
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Indien een leverancier nog niet gecreëerd is, kan u deze aanmaken door met de 
cursor in het veld ‘Leverancier’ te gaan staan en op de <F3>-toets te drukken, 
waarna u klikt op ‘Creëren’. Voor het invullen van de leveranciersfiche wordt 
verwezen naar het onderdeel ‘Aanmaken van een nieuwe klant of leverancier’. 
 
U kan in dit veld via de <F3>-toets ook de gegevens van een reeds bestaande 
leverancier wijzigen (kies ‘Wijzigen’), een historiek van de reeds geboekte 
documenten van deze leverancier opzoeken (kies ‘Overzicht documenten’) of een 
leverancier opzoeken (kies ‘Opzoeken’): 
 

 
 
Indien u terugkeert naar het scherm voor het inboeken van de aankoopfactuur, kan u 
met de <TAB>-toets verdergaan naar het volgende veld. 
 
Bij het veld ‘Factuur’ kan u kiezen tussen factuur of creditnota. Zowel de facturen als 
de creditnota’s hebben een eigen nummering die automatisch verloopt. 
 
In het veld ‘Stuknummer’ wijzigt u best niets. De nummering gebeurt automatisch. U 
kan echter wel een vorige factuur oproepen om deze eventueel te wijzigen. Een andere 
manier om een eerder geboekte factuur die nog niet doorgeboekt werd op te roepen 
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kunt u bekomen door terug te keren naar het venster ‘Ingave aankopen’ en daar de 
gewenste factuur aan te klikken. 
 
In het veld ‘Datum’ geeft u de factuurdatum in. Gelieve er steeds op te letten dat de 
facturen in de juiste periode ingeboekt worden. Mocht u na indiening van de BTW-
aangifte van een bepaalde periode toch nog facturen hebben die betrekking hebben 
op deze periode, dan mag u deze NOOIT in deze afgesloten periode inboeken. Deze 
facturen dienen dan in de volgende periode ingeboekt te worden. 
 
In het veld ‘Omschrijving’ vermeldt u steeds waarover de factuur gaat: 

- Verzekeringsborderel: verzekerde periode + verzekerd object (bv. nummerplaat 
van personenwagen) 

- Facturen telefoon, elektriciteit,…: periode van de geleverde diensten 
- Investering: welke investering (vb. computer). Opgepast! Hierbij is de 

omschrijving uiterst belangrijk daar deze wordt overgenomen in de 
afschrijvingstabel! Doch, deze kan nadien nog worden aangepast. 

- Gemeentebelasting, … : aanslagjaar 
- Autobelasting: nummerplaat, periode en eventueel type wagen 

 
Om een bepaalde consistentie te behouden bij hetgeen vermeld staat in het veld 
‘Omschrijving’ kunt u opzoeken wat de omschrijvingen bij voorgaande boekingen van 
deze leverancier waren. Dit doet u door op de <F3>-toets te duwen met de cursor in 
het veld ‘Leverancier’ en vervolgens ‘Overzicht documenten’ te kiezen. Er opent zich 
volgend venster: 
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Om een ruimer overzicht van voorgaande facturen te verkrijgen, vinkt u best het vakje 
naast ‘Betaalde documenten’ aan. Door bij ‘Van Boekjaar’ een bepaald jaartal in te 
vullen, bepaalt u vanaf welk boekjaar de betaalde documenten worden weergegeven. 
 

 
 
In het veld ‘Referentie’ vermeldt u het factuurnummer (of de gestructureerde 
mededeling van de betaling indien er geen factuurnummer is) van de leverancier. 
Opgepast! Het is belangrijk dat u het veld ‘Referentie’ invult. U kan op deze verwijzing 
terugvallen bij het afpunten van facturen bij het inboeken van de bankuittreksels. 
 
In het veld ‘Totaal’ vult u het totale factuurbedrag in en in het veld ‘Netto’ het bedrag 
exclusief BTW. Het nettobedrag zal automatisch worden berekend indien op de 
leveranciersfiche een BTW-percentage werd ingevuld. Het is belangrijk dat het BTW-
bedrag overeenkomt met wat er op de factuur vermeld staat. Indien na de 
automatische berekening het BTW-bedrag niet overeenkomt met wat er op de factuur 
staat, dient u de waarde in het veld ‘Netto’ aan te passen zodanig dat het juiste BTW-
bedrag bekomen wordt. 
 
Indien er bij de leveranciersfiche geen BTW-percentage werd ingevuld, zal het netto-
bedrag niet automatisch berekend worden en dient u dit manueel in te geven. 
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U komt nu terecht bij de BTW-vakken. Deze vakken staan normaal gezien correct 
ingesteld en hoeven dus niet te worden aangepast. U mag dus verder gaan door 
middel van de <ENTER>-toets tot wanneer u op volgend venster terecht komt: 
 

 
 
Bij ‘Code’ geeft u de gewenste grootboekrekening in waarop u wil boeken. Via de 
<F3>-toets en de optie ‘Opzoeken’ kan u een overzicht van alle grootboekrekeningen 
opvragen. Meestal is het handiger om via de omschrijving van de grootboekrekening 
te zoeken. Druk daarvoor op de <TAB>-toets zodat de cursor in het volgende venster 
staat. Als u dan op de <F3>-toets drukt krijgt u eveneens een overzicht van alle 
grootboekrekeningen maar ditmaal zoekt u op omschrijving. Door met asterisken te 
werken kan u door een deel van het woord in te geven een zo volledig mogelijke lijst 
opvragen. 
 

 
 
Indien de leverancier gelinkt werd aan een grootboekrekening, zal deze rekening 
automatisch verschijnen. U kan deze steeds wijzigen door de <F3>-toets in te duwen 
of door middel van een rechtermuisklik in het veld ‘Code’. U heeft dan de keuze om 
een rekening op te zoeken, te creëren of te wijzigen. 
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Als de rekening correct is hoeft u enkel het bedrag (excl. BTW) in te vullen. Indien er 
slechts op één grootboekrekening wordt geboekt zal het totaalbedrag excl. BTW 
automatisch overeenstemmen met wat er op deze rekening moet worden geboekt en 
moet er dus niets aan het bedrag gewijzigd worden. Bij omschrijving kan u lezen wat 
u reeds bij de hoofdgegevens van de boeking heeft ingegeven in het veld 
‘Omschrijving’. 
 

 
 
Het is ook mogelijk om de historiek van een bepaald rekeningnummer op te vragen. 
Kies daarvoor de optie ‘Historiek’: 
 

 
 
U krijgt nu volgend scherm te zien: 
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Dit is een overzicht van de facturen waarbij op de desbetreffende grootboekrekening 
geboekt werd. Door bij ‘Rekening’ of het vak ernaast andere waarden in te vullen, kan 
in ditzelfde scherm ook de historiek van andere grootboekrekeningen opgevraagd 
worden. Door in het venster ‘Boekjaar’ een ander jaartal in te vullen, bekomt u het 
overzicht van een ander boekjaar. 
 
Zo kan een vergelijking worden gemaakt tussen verschillende boekjaren: 
 

 
 

 
 
Indien het gaat om een investering moet het veld ‘investering’ aangevinkt zijn: 
 

 
 
  



 

 11  

U komt dan automatisch in een extra venster om de afschrijvingen te berekenen, maar 
u hoeft dit niet verder in te vullen en mag dit venster gewoon sluiten: 
 

 
 
Indien u verder de <ENTER>-toets indrukt zal u zien dat u uiteindelijk terechtkomt in 
een nieuw venster voor de ingave van een nieuwe factuur. 
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Inboeken verkoopfacturen 

Vertrek vanuit het basisvenster van Vero. 
 
Ga in de titelbalk naar de tab ‘Boeken’ en klik vervolgens op ‘Verkopen’. 
 
Volgend venster wordt geopend: 
 

 
 
In dit venster krijgt u een overzicht van de reeds geboekte verkoopfacturen die nog 
niet werden doorgeboekt. U kan deze wijzigen door in dit venster op de gewenste 
factuur te dubbelklikken. 
 
Het is belangrijk om er op te letten of u wel degelijk in het correcte boekjaar en de 
correcte periode boekt. 

Om een nieuwe verkoopfactuur in te boeken klikt u op ‘Nieuw’  of drukt u op 
<CTRL+N>. 
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Volgend venster wordt geopend: 
 

 
 
De werkwijze voor het inboeken van de verkoopfacturen verloopt op gelijkaardige wijze 
als bij de aankoopfactuur. 
 

Enige verduidelijking bij volgende vakken: 
Referentie: Indien de nummering van de verkoper niet overeenstemt met de 
nummering van uw verkoopfactuur kunt u hier steeds uw eigen nummering 
ingeven. Dit is een handig hulpmiddel bij het afpunten van de inkomsten bij het 
inboeken van de bankuittreksels. 
 
Code: Hier dient u het BTW-percentage (0, 6, 12, 21 of IC) in te geven met 
vermelding van het nettobedrag per BTW-percentage. 
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Inboeken van bank en kas 

Vertrek vanuit het basisvenster van Vero. 
 
Ga in de titelbalk naar de tab ‘Boeken’ en vervolgens naar ‘Financieel/Diversen’. 
 
Volgend venster wordt geopend: 
 

 
 
In het veld ‘Financieel’ heeft u de keuze om in het een financieel dagboek in te boeken 
of in het diversendagboek. 
 
Het diversendagboek dient voornamelijk voor boekhoudkundige posten waar u als 
klant weinig mee te maken zult hebben. 
 
Indien u verschillende (bank)rekeningen hebt, dient u eerst na te gaan of de juiste 
rekening geselecteerd is. Dit doet u door de initialen te controleren in het veld 
‘Dagboek’. Door in dit veld op de <F3>-toets te duwen of te klikken met de rechtermuis-
toets kan u een ander financieel dagboek selecteren. 
 
Controleer en pas desgevallend de periode aan waarin u wenst te boeken. Kijk 
hiervoor naar de velden ‘Boekjaar’ en ‘Periode’. Om een boekjaar of periode te 
creëren, zie ‘Aanmaken van een nieuw boekjaar of periode’. 

Om een nieuwe boeking te beginnen klikt u op het icoon ‘Nieuw’  of drukt u op 
<CTRL+N>. 
  



 

 15  

Volgend venster wordt geopend: 
 

 
 
Vervolgens controleert u of het stuknummer dat Vero aangeeft overeenkomt met het 
nummer vermeld op uw bankuittreksel en of de waarde aangegeven bij het veld 
‘Beginsaldo’ overeenkomt met het beginsaldo vermeld op het bankuittreksel dat u gaat 
inboeken. 
 
In het veld ‘Datum’ vult u de datum van het uittreksel in en bij het veld ‘Eindsaldo’, het 
eindsaldo van uw rekeninguittreksel. 
 
U kan het uittreksel beginnen in te boeken, waarbij u kan kiezen tussen Klant, 
Leverancier of Algemene rekening: 

- Klant: Gebruik hiervoor de toetsencombinatie <ALT+K> of klik op  (om 
betalingen van klanten af te punten) 

- Leverancier: Gebruik hiervoor de toetsencombinatie <ALT+L> of klik op  
(om betalingen aan leveranciers af te punten) 

- Algemene rekening: Gebruik hiervoor de toetsencombinatie <ALT+R> of klik op 

 (onder meer te gebruiken bij de betaling van lonen, bedrijfsvoorheffing, …) 
 

Opzoeken van een af te punten factuur (zowel bij klanten als leveranciers) kan op 
volgende wijze: 
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1. U geeft de naam of een deel van de naam in van de leverancier/klant en u krijgt een 
lijst van alle openstaande documenten. Vervolgens dubbelklikt u op het document dat 
u wenst af te punten. (U kunt hier het desbetreffende document opzoeken in de lijst 
a.d.h.v. het factuurnummer v.d. klant/leverancier onder de kolom ‘Referentie’.) 
 

2. U geeft de naam of een deel van de naam in van de leverancier/klant EN u gebruikt 

de toetsencombinatie <ALT+O> of klikt op het icoontje . U zoekt nu naar een 
bedrag binnen de ingeboekte stukken van de geselecteerde klant/leverancier. 
 

 
 
U geeft geen naam in maar maakt direct gebruik van de toetsencombinatie <ALT+O> 

of klikt op het icoontje . U zoekt nu naar een bedrag binnen de ingeboekte 
stukken van alle klanten/leveranciers (aan te raden zoekmethode). 
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- U kan zoeken aan de hand van het bedrag alleen (exact of met een 
afwijkingspercentage). Hiervoor geeft u het te zoeken bedrag in in het vakje 
‘Bedrag’ eventueel met aanvulling van een afwijkingspercentage. Dit is handig 
wanneer er sprake is van een korting voor contante betaling. (aan te raden 
methode) 

 
- U kan zoeken aan de hand van een stuknummer alleen. Hiervoor vult u het 

boekingsnummer in bij ‘Stuknummer’. 
- Ook een combinatie van beiden is mogelijk. Dit is handig wanneer er 

verschillende facturen met eenzelfde bedrag bestaan. 
 

U krijgt dan een lijst van mogelijk af te punten bedragen waaruit u kan kiezen. Indien 
u de lijn selecteert en dubbelklikt om af te punten, krijgt u volgend scherm te zien: 
 

 
 
Hierbij krijgt u de mogelijkheid om een deel van de factuur af te punten, bijvoorbeeld 
wanneer een factuur betaald wordt door middel van een afbetalingsplan. Indien het 
totale bedrag mag afgepunt worden hoeft u slecht enkele keren op de <ENTER>-
toets te drukken. 
 
U verlaat dit venster door de toetsencombinatie <ALT+F4> of door op het icoontje 

 te klikken. 
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Tot slot kan u ook een betaling boeken op klant of leverancier zonder dat u een document 
afpunt (zie onderstaand venster). Gelieve dit zo weinig mogelijk te gebruiken, enkel wanneer 
er geen andere optie is. Kies hiervoor de toetsencombinatie <CTRL+N> of het icoontje 
wanneer u de juiste leverancier geselecteerd hebt. 
 

 
 
Vul het bedrag van de factuur aan bij het veld ‘Bedrag in EUR’ en geef bij ‘Omschrijving’ het 
factuurnummer in. 
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Aanmaken van een nieuwe klant of leverancier 

Om een nieuwe klant of leverancier aan te maken kunt u kiezen tussen meerdere 
opties: 

- Ofwel kunt u tijdens het inboeken van aan- of verkoopfacturen in het veld 
‘Leverancier’ of ‘Klant’ op de <F3>-toets klikken of met de rechtermuisknop 
klikken. 

- Ofwel vertrekt u vanuit het basisvenster van Vero en klikt u in de titelbalk op 
de tab ‘Bestand’. U kan hier kiezen tussen ‘Klanten’ of ‘Leveranciers’. 
 

U komt nu in volgend venster terecht: 
 

 
 

In dit venster klikt u op  of gebruikt u de toetsencombinatie <CTRL+N>. 
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U komt dan in het venster terecht waarin u de nieuwe klant/leverancier dient aan te 
maken: 
 

 
 
Indien de klant BTW-plichtig is, kan u via de ingave van het BTW-nummer en een 
rechtermuisklik in het veld de gegevens automatisch overnemen via de Vies 
validatie: 
 

 
 

 
 

Door op , en vervolgens op  te klikken worden alle gegevens automatisch 
overgenomen. 
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Indien de klant geen BTW-nummer heeft, of de Vies validatie tijdelijk niet 
beschikbaar is, kunnen de gegevens manueel worden ingevuld. 
 
Volgende velden dient u verplicht in te vullen: 

- Naam zaak: Vul hier de naam van de natuurlijke persoon (eerst familienaam, 
dan voornaam) of de rechtspersoon in 

- Rechtsvorm: Indien het een rechtspersoon betreft dient hier de 
vennootschapsvorm te worden ingevuld 

- Adres: Straat + huisnummer 
- Postcode en Gemeente: Vul hier de postcode in en de gemeente wordt 

automatisch voorgesteld door Vero (dit is enkel het geval voor Belgische 
gemeenten). Voor een buitenlandse postcode kan u steeds een nieuwe 
postcode aanmaken met de <F3>-toets. 

- Landcode: Deze wordt in principe automatisch ingevuld. (België = 002) 
- BTW-regime: U heeft hier de keuze uit: 

o 0 = Belastingplichtig 
o 1= Vrijgesteld (gelieve NIET te gebruiken bij aanmaak van een 

leverancier) 
o 2 = Geen recht op BTW-aftrek (dit zijn de natuurlijke personen en de 

vennootschappen die niet BTW-plichtig zijn) 
o 3 = Medecontractant (vb. voor facturen van aannemers) 
o 4 = Intracommunautaire verwerving zowel voor verwerving van 

goederen als diensten. U dient hierbij ook het vakje ’IC BTW-code’ in te 
vullen (keuze tussen A: IC Goederen en B: IC 
Diensten; dit zijn goederen/diensten geleverd van buiten België maar 
binnen de EG). 

o 5 = Invoer buiten de EG 
- BTW-nr: Enkel in te vullen indien het gaat om een BTW-plichtige. 
- BTW-%: hier dient het BTW-percentage dat van toepassing is op het 

merendeel van de facturen van deze leverancier te worden ingevuld (enkel bij 
de leveranciers). Indien voor eenzelfde leverancier meerdere BTW-
percentages van toepassing zijn, wordt dit veld beter niet ingevuld. 
 

Noot: Bij de klanten kunnen er eventueel nog meer velden ingevuld worden wanneer 
bijvoorbeeld het facturatieadres verschillend is van het leveringsadres. 
 
Indien voor een bepaalde klant/leverancier steeds dezelfde grootboekrekening moet 
worden gebruikt, kan deze grootboekrekening worden gelinkt aan de 
klant/leverancier zodanig dat bij het boeken van een verkoop- of aankoopfactuur de 
rekening automatisch wordt voorgesteld. U kan dit instellen door in uw klanten- of 

leveranciersfiche op de toetsencombinatie <ALT+C> of volgende icoontje  te 
klikken. 
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U kan bij ‘Verkooprekeningen’ resp. ‘Aankooprekeningen’ de gewenste 
grootboekrekening ingeven: 
 

 
 
Indien er op meerdere grootboekrekeningen kan geboekt worden, kunnen er ook 
meerdere rekeningnummers worden toegevoegd: 
 

 
 
De klant of leverancier is nu aangemaakt. Bewaren doet u door de toetsencombinatie 

<ALT+O> of het icoontje  . 
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Aanmaken van een nieuw boekjaar of periode 

U hebt hiervoor twee opties: 
- Ofwel creëert u rechtstreeks een nieuwe periode vanuit het dagboekvenster. 

Dit kan u doen door met de cursor in het vak ‘Periode’ te gaan staan en op de 
<F3>-toets te drukken of met de rechtermuisknop in voornoemd vak te 
klikken. Vervolgens kiest u voor ‘Creatie’. 

 

 
 
Ofwel gaat u via de titelbalk naar de tab ‘Bestand’ en klikt u vervolgens op ‘Periode’. 

Klik dan op of druk  <CRTL+N>. 
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Volgend scherm wordt geopend: 
 

 
 
In het veld ‘Omschrijving Nederlands’ geeft u de periode als volgt weer: dd/mm/jjjj – 
dd/mm/jjjj. Voor kwartaal btw-aangevers is het aangewezen om per kwartaal een 
periode aan te maken. Voor maandaangevers worden best twaalf periodes gecreëerd. 
 
Pas de velden ‘Begindatum’ en ‘Einddatum’ aan indien nodig. Andere velden hoeft u 
niet in te vullen. 
 
Zo bekomt u volgend scherm: 
 

 
 

Klik tenslotte op  om de periode aan te maken. 


