
  
 

 SEPA BETALEN HANDLEIDING 
 
 

SEPA Betalen 

3 Stappen om uw SEPA/XML betaalbestand aan te maken…. 

Stap 1 
 

 
 

• Klik op het tabblad “Instellingen” 

• Vul de algemene gegevens van uw organisatie, de rekening en de aan te 

maken batch in (alleen de groene cellen). 

• Als u op een groene cel klikt dan krijgt u een korte uitleg te zien van hetgeen 

in de betreffende cel ingevuld moet worden. 

• In geval u nadere toelichting wenst over hetgeen in een bepaalde cel 

ingevuld moet worden, kijk dan op www.sepabestand.nl/faq.html 

http://www.sepabestand.nl/faq.html


  
 

 SEPA BETALEN HANDLEIDING 
 
 

SEPA Betalen 

3 Stappen om uw SEPA/XML betaalbestand aan te maken…. 

Stap 2 
 

 

 
 

• Klik op het tabblad “BetaalOpdrachten” 

• Voer de gewenste betaal opdrachten in. Elke opdracht komt op een nieuwe 

witte regel. 

• Er kunnen 6 kolommen worden ingevuld. De kolom betalingskenmerk is 

optioneel. Als in deze kolom een waarde wordt ingevuld (acceptgironummer) 

dan wordt de waarde in de kolom “omschrijving betalingsopdracht” 

genegeerd. 

• Als u op het woord “UITLEG” boven een kolom klikt dan krijgt u een korte uitleg 

te zien van hetgeen in de betreffende cel ingevuld moet worden. 

• In geval u nadere toelichting wenst over hetgeen in een bepaalde cel 

ingevuld moet worden, kijk dan op www.sepabestand.nl/faq.html 

Stap 3 
 

 
 

• Klik op de button “SEPA bestand aanmaken” en volg de instructies op het 

scherm. 

• Het aangemaakte bestand wordt opgeslagen op de bestandlocatie die u in 

het tabblad “Instellingen” heeft opgegeven. 

• Het bestand kunt u inladen in de electronic banking omgeving van uw bank. 

De wijze waarop dit dient plaats te vinden verschilt per bank. Neem voor 

meer informatie over deze procedure contact op met uw bank. 

http://www.sepabestand.nl/faq.html


  
 

 SEPA BETALEN HANDLEIDING 
 
 

SEPA Betalen 

3 Stappen om uw SEPA/XML betaalbestand aan te maken…. 

Tips & tricks 
 

• Klik met uw rechtermuisknop in het scherm “Betaalopdrachten” of 

“Adresboek” in een van de witte cellen voor geavanceerde opties. 

 

• Kunt u door een probleem geen gegevens meer invullen of is de opmaak van 

de cellen niet meer juis? Klikt dan op “herstel celbeveiliging” in het HELP 

scherm. 

 

• Wordt het SEPA bestand juist aangemaakt maar ontvangt u bij het uploaden 

naar uw internetbankieromgeving een melding over een duplicaat bestand 

of dat het bestand reeds is gebruikt? Verhoog dan het “message ID” nummer 

met 1 cijfer in het HISTORIE scherm. 

 

• Heeft u andere vragen? Kijk eers op www.sepabestand.nl/faq.html voor het 

antwoord op de meest gestelde vragen. Staat uw vraag er niet bij? Stuur 

gerust een e-mail naar support@sepabestand.nl 

http://www.sepabestand.nl/faq.html

