
Quick Start



1. bunq rekening aanmaken
Om gebruik te kunnen maken van de koppeling tussen bunq en InformerOnline, heb je een zakelijke bunq 
rekening nodig. Voordat je een zakelijke bunq rekening kunt aanmaken, moet je eerst een persoonlijke bunq  
rekening aanmaken.

Installeer de app van 
bunq

op je smartphone

1 2
Open de app en maak  
een persoonlijke bunq 

rekening aan

3
Maak vervolgens een 

zakelijke bunq 
rekening aan



2. Koppelen in InformerOnline
Vervolgens is het tijd om je zakelijke bunq rekening te koppelen met InformerOnline. 

Hiervoor volg je onderstaande stappen:

Ga in InformerOnline 
naar Instellingen --> 

Bankrekeningen 

en kies voor Nieuw

(Als je al een bunq 
rekening in 

InformerOnline hebt, 
kun je deze direct 

aanklikken)

1 2 3
Klik op

Ga in de bunq app naar 
Connect en scan de 

barcode

Vul de schermen in zoals hierboven



3. Geld naar bunq overmaken
Om  je zakelijke bunq rekening te kunnen gebruiken, moet je alleen nog geld overmaken van je huidige 
bankrekening naar je bunq rekening. Dit kan via een reguliere overschrijving of nog sneller via een iDeal-
betaling. Omdat we de administratie netjes willen en kloppend willen houden laten we hier zien hoe je dit 
kunt verwerken.

Ga in de bunq app 
naar iDEAL-storting en 

stort geld van je 
zakelijke bankrekening 

X naar je bunq 
rekening

1
Bij het verwerken van 

je bunq rekening in 
InformerOnline klik je 
op de bankbijschrijving 
en kies je de categorie

kruisposten

3 2
Bij het verwerken van 
bankrekening X bij in 
InformerOnline klik je 

op de 
iDEAL-afschrijving 

en kies je de  
categorie kruisposten

Je hebt de 
overboeking van 

bankrekening X naar 
bunq nu helemaal 

correct 
verwerkt in je 
boekhouding.

Meer over kruisposten...

https://www.informer.nl/boekhoudkundige-termen/wat-zijn-kruisposten/


4. Informer Chatbot instellen
Via Facebook Messenger & Telegram
Voor een optimale ervaring installeer je ook de Informer Chatbot op Telegram of Facebook Messenger. Met de 
chatbot kun je razendsnel facturen en bonnen opsturen, maar ook interessante updates ontvangen.

Volg hiervoor onderstaande stappen:

Installeer de app
‘Messenger’  

of 
‘Telegram’ 

op je smartphone

1 2
Open de app,

ga naar zoeken  
en voeg de 

‘Informer Chatbot’ 
toe

3 4
Log eenmalig in 

met de gegevens 
van InformerOnline

Je kunt nu chatten 
met je boekhouding!

Typ ‘Begin’ en klik op 
de verschenen link



Wil je meer informatie over de koppeling?

Neem dan contact op met onze helpdesk!




