
  
 

 SEPA INCASSO HANDLEIDING 
 

SEPA Incasso 

4 Stappen om uw SEPA/XML incassobestand aan te maken…. 
 

Stap 1 
 

• Sla het zip-bestand waarin het Microsoft Excel-werkblad SEPA Incasso zich 

bevindt, op in een lege map op uw computer. 

• Pak het zipbestand uit en open hierna SEPA Incasso (DEMO, MIDDEL of 

MAXIMAAL). 

 

Stap 2 

 
 

• 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 

• De gegevens onder “geavanceerde instellingen” zijn optioneel en staan 

reeds juist ingesteld voor de gemiddelde gebruiker. 

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


  
 

 SEPA INCASSO HANDLEIDING 
 

SEPA Incasso 

4 Stappen om uw SEPA/XML incassobestand aan te maken…. 
 

Stap 3 
 

 
 

• Klik op het tabblad “IncassoOpdrachten” 

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

witte regel. 

• Er kunnen 11 kolommen worden ingevuld. 2 kolommen zijn optioneel en zijn 

niet noodzakelijk om in te vullen. 

• 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 

• De kolommen BIC, ADRESREGEL 1 en ADRESREGEL 2 zijn optioneel en hoeven 

dus niet persé te worden ingevuld. 

• Als u met rechts klikt in het witte gebied of op een opdrachtregel in het witte 

gebied, dan heeft u de mogelijkheid om extra opties te kiezen zoals een 

opdracht verwijderen of een opdracht vanuit het adresboek in te voegen 

(optioneel). 

Stap 4 
 

 
 

• 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 INCASSO HANDLEIDING 
 

SEPA Incasso 

4 Stappen om uw SEPA/XML incassobestand aan te maken…. 
 

Tips & tricks 
 

• Klik met uw rechtermuisknop in het scherm “Incassoopdrachten” 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 juist? Klikt dan op “herstel celbeveiliging” in het HELP 

scherm. 

 

• Worden al of veel van uw incasso opdrachten door de bank afgekeurd? 

Controleer dan: 

 

o Of u bij “Soort incasso contract” in het INSTELLINGEN scherm per abuis 

B2B heeft geselecteerd, terwijl u (zoals nagenoeg alle gebruikers) een 

CORE contract heeft (en dus ook CORE moet selecteren); 

o Of iedere incasso opdracht een eigen machtigingsnummer en een 

eigen uniek IBAN nummer heeft. 

 

Is het probleem hiermee niet opgelost? Neem dan contact op met uw eigen 

bank voor meer informatie! 

 

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

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

gerust een e-mail naar support@sepabestand.nl 

 

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

