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1. INTRODUCTIE 

 

In deze handleiding wordt uitgelegd hoe u gebruik maakt van het Rabobank Flow portaal. Ook vindt u extra 

informatie en uitleg die van pas komt om het proces zo optimaal mogelijk te laten verlopen. In het portaal 

vindt u ook een sectie met veel gestelde vragen en antwoorden.  

 

 

  



   2    

2. ONBOARDING 

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 kunt u starten met het versturen van e-facturen. U kunt uw account 

op verschillende manieren activeren:   

 

1. U heeft een activatie e-mail ontvangen met daarin deze link Rabobank e-facturatie portaal. Volg de 

instructies in deze mail, vul uw e-mailadres in en klik op wachtwoord vergeten. Daarna kunt u een 

zelfgekozen wachtwoord vastleggen en uw bedrijfsgegevens controleren en eventueel aanpassen.  

 

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.  

 

3. REGISTREER BEDRIJF 

 

In deze stap ziet u een formulier dat u veld-voor-veld nauwkeurig dient in te vullen. Na het versturen van het 

formulier wordt m.b.v. de door u ingevulde informatie geheel geautomatiseerd uw registratie uitgevoerd. U 

bent zelf verantwoordelijk voor het invullen van de correcte gegevens.  

 

 

https://rabobank.flow.tiekinetix.net/auth/login
https://rabobank.flow.tiekinetix.net/onboarding/rabobank
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4. INLOGGEN 

Nadat u een wachtwoord heeft aangemaakt kunt u m.b.v. de volgende link inloggen op het e-facturatieportaal 

van Rabobank: https://rabobank.flow.tiekinetix.net/auth/login 

Accepteer de “Rabobank Gebruiksvoorwaarden en Privacy Policy” en bevestig met: Opslaan: 

 

5. WACHTWOORD VERGETEN 

Als u uw wachtwoord vergeten bent kunt u op de inlogpagina kiezen voor “Wachtwoord vergeten”. Volg 

daarna de stappen om een nieuw wachtwoord aan te maken. 

 

 

 

https://rabobank.flow.tiekinetix.net/auth/login
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6. DASHBOARD 

 

Voor extra toelichting over het gebruik van FLOW kunt u de rondleiding van David volgen.  

Afhankelijk van de producten die Rabobank aan u ter beschikking stelt, vindt u ten minste twee tabbladen: 

“Dashboard” (onderstaande view) en “Document manager”. Hieronder beschrijven wij alleen het onderdeel 

Document manager.  

De inhoud van het tabblad “Dashboard” geeft u inzicht in diverse onderwerpen. U vindt hier nieuwsberichten, 

updates, en andere voor u mogelijk relevante informatie vanuit Rabobank. 

 

 

 

7. DOCUMENT MANAGER 

Onder het tabblad “Document manager” vindt u het overzicht van uw eerder met Rabobank uitgewisselde 

documenten. U kunt verschillende filter- en sorteercriteria toepassen en nieuwe documenten opstellen. Bij 

uw eerste inlog kan het overzicht nog leeg zijn. 
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8.  EEN NIEUWE FACTUUR AANMAKEN 

• Gaat u facturen sturen via het Rabobank factuurportaal, dan verwijzen we u graag naar de 

handleiding: NL_Handleiding_factureren via Rabobank Factuurportaal_jan2022 

• Gaat u facturen naar Rabobank insturen via Peppol/maakt u al gebruik van het Peppol Netwerk, 

neem dan contact op met TIE Kinetix via onboarding@tiekinetix.com voor verder afstemming 

• Bent u een leverancier van externe medewerkers en gaat u facturen insturen via Peppol, dan 

verwijzen we graag naar: Instructie inrichting_HR XML_Peppol_jan2022 

 

9. ADMINISTRATIE 

Rechtsboven in uw scherm vindt u onder het poppetje de Mijn profiel en Administratie omgevingen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als u klikt op Administratie vindt u verschillende “tegels” waarmee u administratieve handelingen kunt 

verrichten. De gegevens die in de factuur worden overgenomen kunt u aanvullen en bewerken door te 

klikken op “Integratie instellingen”. 

 

mailto:onboarding@tiekinetix.com
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En vervolgens te klikken op “Geavanceerde instellingen”. Op de volgende pagina vindt u enkele voorbeelden 

van gegevens die u in dit onderdeel kunt aanpassen. 

 

Telefoonnummer:    
 KvK-nummer (Invullen in veld DUNS 

Nummer):  

 

 

BTW-nummer: 

 

 

 

 

 

10. EXTRA GEBRUIKER AANMAKEN IN PORTAAL 

Klik op Mijn profiel icoon in rechter bovenhoek Portaal; Administratie; Gebruikers; + Nieuwe Gebruiker 

toevoegen; vul de gewenste gegevens van de nieuwe gebruiker en klik op Opslaan. 
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11. STANDAARD IBAN BANKREKENINGNUMMER VASTLEGGEN 

Klik op Mijn profiel icoon in rechter bovenhoek Portaal; Administratie; integratie instellingen; geavanceerde 

instellingen; scrol naar beneden tot Bankrekening, klik op "Nieuw", vul de gegevens en klik op "bijwerken"; 

scrol naar beneden en klik op "Opslaan"; Sluiten het venster. 

 

LET OP! Vergeet niet om na het invoeren en/of aanpassen van uw gegevens, onderaan de pagina op 

“OPSLAAN” te klikken voordat u het venster sluit. Als u dit niet doet gaan uw wijzigingen verloren. 

 

 


