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Stappenplan en aanvullende voorwaarden e-facturatie Rabobank  
 

Introductie 
Rabobank stapt volledig over op e-facturatie. Dit document licht toe hoe u e-facturen aan Rabobank 
kunt aanbieden.  
 
Uw e-factuur aan Rabobank wordt verstuurd via een beveiligde verbinding van serviceprovider TIE 
Kinetix. De (persoons)gegevens die op de factuur staan, zijn hiermee goed beschermd. TIE Kinetix is 
ook aangesloten op het Peppol netwerk en fungeert als Peppol Access point. TIE Kinetix is 
gespecialiseerd in e-facturatie en heeft veel ervaring met het ondersteunen van leveranciers die 
overstappen op deze manier van factureren. 
 

Nederlandse Peppol Autoriteit 
Het e-facturatie portaal van Rabobank wordt ondersteund door FLOW Partner Automation van TIE 
Kinetix. TIE Kinetix is voor de realisatie van e-facturatie als serviceprovider aangesloten bij de 
Nederlandse Peppol Autoriteit (NPa). Via de NPa kunnen alle huidige standaarden en protocollen 
voor e-facturatie worden geraadpleegd. U vindt meer informatie via de volgende link: 
https://peppolautoriteit.nl/. 

  

https://tiekinetix.com/nl/sneller-factureren-met-de-rabobank
https://tiekinetix.com/nl/sneller-factureren-met-de-rabobank
https://peppolautoriteit.nl/
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Stap 1: Registreren ‘Onboarding’ en/of activeren account 
Allereerst vragen wij u om uw account te activeren/u te registeren in het Flow Portal. Na uw 
registratie herkent Rabobank u als leverancier en wanneer u een keuze heeft gemaakt op welke 
wijze u e-facturen naar Rabobank gaat sturen, kunt u starten met het testen. U kunt uw account op 
verschillende manieren activeren:   
 

1. U heeft een activatie e-mail ontvangen; registreer dan uw wachtwoord en check uw 
bedrijfsgegevens via het Rabobank e-facturatie portaal. 
 

2. Wanneer u geen activatie e-mail heeft ontvangen, en u nog geen toegang tot heeft het 
Rabobank e-facturatie portaal, dan kunt u zich te registreren via deze link.  

  

https://rabobank.flow.tiekinetix.net/auth/login
https://rabobank.flow.tiekinetix.net/onboarding/rabobank
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Stap 2: Verschillende facturatie opties 
Er zijn verschillende manieren om uw facturen bij Rabobank aan te leveren. Hieronder worden ze 
toegelicht. 
 

1. Via het Rabobank e-facturatie portaal 
Heeft u geen boekhoudsysteem of stuurt u weinig facturen? Het Rabobank e-facturatie portaal biedt 
de oplossing. U logt in, maakt online handmatig een elektronische factuur aan en verstuurt die 
vervolgens direct via een beveiligde verbinding naar de Rabobank. U kunt hierin ook de status van 
uw factuur inzien en eventueel bewerken.  
 

2. Directe koppeling met uw boekhoudpakket via Peppol  
• Beschikt u over een boekhoudpakket waarmee u rechtstreeks facturen kunt sturen via het 

beveiligde Peppol netwerk. Dan kunt u ervoor kiezen deze methode te hanteren om uw e-
facturen aan te bieden. Een serviceprovider kunt u vinden op de website van de Nederlandse 
Peppol autoriteit.  Heeft u nog geen serviceprovider en/of koppeling met het Peppol netwerk en 
wilt u meer weten over de mogelijkheden? Stuur dan een e-mail naar 
Onboarding@TIEKinetix.com.  Voor technische ondersteuning met betrekking tot het Rabobank 
facturatieportaal kunt u contact opnemen met Support@TIEKinetix.com. 

 

• De gegevens van Rabobank die u nodig hebt om via Peppol facturen te versturen zijn: 
KvK nummer: 30046259  

 

3. Van PDF naar Peppol-factuur 
Maakt u geen gebruik van een ERP-systeem of wilt u PDF-facturen om laten zetten naar een Peppol 
e-factuur? In dat geval kan TIE Kinetix hierin ondersteunen, in overeenstemming met alle juridische 
eisen die gelden. Eenvoudig, voordelig en veilig. Voor meer informatie hierover kunt u contact 
opnemen met TIE Kinetix via Onboarding@TIEKinetix.com. 
 

Aanvullende informatie  
• In alle drie de opties kunt u bijlagen mee sturen bij uw factuur.  

• Mogelijk zijn medewerkers van uw organisatie gedetacheerd/ingehuurd bij/door de 
Rabobank. Zijn er daarnaast met u op basis van  een inkoopordernummer afspraken 
gemaakt over de aanlevering van uren, naam medewerker en periode dan gelden specifieke 
voorwaarden voor de inrichting. Voor het Rabobank e facturatie portaal zie hiervoor de 
handleiding factureren via het Rabobank Factuurportaal en voor directe koppeling 
boekhoudpakket met Peppol de instructie inrichting HRXML_Peppol. Beide staan op het 
Rabobank Factuurportaal bij dashboard. Voor PDF naar Peppol-factuur worden tijdens de 
inrichting afspraken met u hierover gemaakt.  

  

https://peppolautoriteit.nl/
https://peppolautoriteit.nl/
mailto:Onboarding@TIEKinetix.com
mailto:Support@TIEKinetix.com
mailto:Onboarding@TIEKinetix.com
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Stap 3. Starten met e-facturatie  
Nu duidelijk is op welke manier u e-facturen naar Rabobank gaat versturen is het belangrijk om te 

weten waar een factuur wettelijk en gewenst aan dient te voldoen. 

Factuurvereisten 

Wettelijk zijn er verschillende eisen gesteld ten aanzien van de inhoud van een factuur. Daarnaast zijn 

er enkele eisen die Rabobank stelt om het facturatieproces zo soepel mogelijk te laten verlopen. 

Wettelijke eisen 

1. Volledige bedrijfsnaam en -adres; 
2. Bedrijfsnaam en -adres van Rabobank; 
3. Uniek factuurnummer; 
4. Factuurdatum; 
5. Btw-gegevens (zoals tarief en btw-nummer). 
6. Als u bij de KVK bent ingeschreven: uw KVK-nummer 

 
Meer informatie over de wettelijke factuureisen vindt u m.b.v. deze link. 

Aanvullende vereisten vanuit Rabobank 

1. Het vermelden van één Inkoopordernummer (bijv. 700XXXXXXX), WBS-code (Projectcode, 

bijv. P.012345.01) of Kostenplaats (bijv. 123456). Deze informatie is te achterhalen bij uw 

contactpersoon binnen Rabobank; 

2. Naam afdeling en/of contactpersoon Rabobank; 

3. Volledige omschrijving van geleverde diensten en goederen. 

Als één van de vereiste, of Rabobank specifieke gegevens ontbreken, wordt de factuur geweigerd of 

geretourneerd. Na aanpassing kan de factuur opnieuw opgestuurd worden.  

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/administratie_bijhouden/facturen_maken/factuureisen
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Stap 4. Testen 
U bent geregistreerd als leverancier van Rabobank en u kunt facturen in gaan sturen. Wanneer u 
gebruik gaat maken van het Rabobank e-facturatie Portaal dan hoeft u geen testfacturen in te sturen. 
Uw facturen worden vooraf gevalideerd in het Portaal waar u de factuur handmatig invoert. Uw 
facturen komen direct terecht in de test-omgeving en worden na akkoord Rabobank omgezet naar de 
productie-omgeving. 
 
Wanneer u kiest voor Peppol of PDF-2-Flow dan vraagt Rabobank u eerst één debet- en één credit 
testfactuur te sturen. Gebruik hiervoor een actieve Projectcode, Kostenplaats of een bestaand 
Inkoopordernummer. Lever uw factuur aan via de door u gekozen methode voor e-facturatie.  
 
Rabobank controleert de binnengekomen facturen in haar test-omgeving. Mocht de factuur niet 
voldoen aan de vereisten, dan ontvangt u daarover van TIE Kinetix een e-mail met toelichting. Na 
aanpassing van de factuur kunt u de factuur opnieuw insturen.  
 
Wanneer de test facturen goed door het systeem komen, zal Rabobank u omzetten naar de productie-
omgeving. U ontvangt daarvan per mail een bericht. Vanaf dat moment worden uw facturen 
elektronisch afgehandeld en verwerkt. Mocht u vragen hebben over het testen of verdere afstemming 
willen over dit onderwerp dan kunt u contact opnemen met Rabobank via efacturatie@rabobank.nl  

Stap 5. E-facturen sturen naar Rabobank 
U verstuurt nu e-facturen naar de productie-omgeving van Rabobank. In tegenstelling tot de 
testfacturen worden deze facturen daadwerkelijk in behandeling genomen. Wanneer de factuur op 
inhoud niet door de controle heen komt, ontvangt u van TIE Kinetix een e-mail met toelichting van het 
probleem. U kunt deze factuur dan aanpassen en opnieuw insturen. Mocht u hierbij technische 
ondersteuning nodig hebben, neem dan contact op met Support@TIEKinetix.nl. Indien de factuur niet 
bij TIE Kinetix is aangekomen via de Peppol verbinding, dient u contact op te nemen met uw 
serviceprovider. 

Stap 6. Meer informatie over elektronisch factureren 
Bent u op zoek naar meer informatie over elektronisch factureren met Rabobank? Bezoek dan één 
van onderstaande sites. 
 

✓ Rabobank  
 

✓ TIE Kinetix 

Stap 7. Contactmogelijkheden 
Heeft u vragen over: 
 

• Onboarding en de keuzes voor e-facturatie:  Onboarding@TIEKinetix.com  
 

• Testen van facturen of andere vragen:  Efacturatie@Rabobank.nl 
 

• Technische ondersteuning bij TIE Kinetix:  Support@TIEKinetix.com 
 

• Het indienen of de status van een factuur, retournering, open- en betaalde posten lijsten? Stel 
uw vraag aan chatbot Billy van Rabobank. Als Billy het antwoord niet kan vinden, verwijst hij je 
door naar een collega bij de Rabobank Servicedesk. 

mailto:efacturatie@rabobank.nl
mailto:Support@TIEKinetix.nl
https://www.rabobank.nl/over-ons/leveranciers/facturatie
https://tiekinetix.com/nl/sneller-factureren-met-de-rabobank
mailto:Onboarding@TIEKinetix.com
mailto:Efacturatie@Rabobank.nl
mailto:Support@TIEKinetix.com
https://www.rabobank.nl/over-ons/leveranciers/chatbot-billy

