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Handleiding ter ondersteuning van het gebruik van Dropbox 
 
BELANGRIJK !!! 

1. U dient de documenten te bezorgen in pdf-formaat. 
2. De documenten moeten DUIDELIJK LEESBAAR zijn. 
3. Elk document is een afzonderlijk pdf-bestand (m.a.w. elke factuur is 1 pdf-file). 
4. Wanneer u opteert om uw boekhouding digitaal aan te leveren, dient u dit voor al uw documenten te 

doen en kan u geen documenten meer op papier aanleveren. Deels op papier en deels digitaal 
aanleveren kan immers aanleiding geven tot vergissingen en verhoogd de workload van uw dossier, wij 
geven er bijgevolg de voorkeur aan dat u kiest voor één van beiden manieren. 

 
 
➢ Maakt u al gebruik van Dropbox? → ga dan verder naar pagina 3. 
➢ Nog geen Dropbox in gebruik? → scrol rustig verder en doorloop alle stappen 

 

Stap 1: U dient eerst via de link: https://www.dropbox.com een account aan te maken 
 

 
 

Stap 2: Na het registreren zal u gevraagd worden de Dropbox-software te downloaden 
 

 

https://www.dropbox.com/
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Stap 3: Na het downloaden kan u de software installeren, u zal volgend installatiescherm te zien krijgen 
 

 
 

Stap 4: Na het installeren krijgt u een aanmeldscherm te zien waarmee u zich kan inloggen 
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Stap 5: Uw Dropbox-map zal zich openen, waarna u een map kan aanmaken die u gaat delen met ons. U 
mag deze map de naam “de naam van uw onderneming” gevolgd door het woordje “Boekhouding” geven.  
 

Daarnaast dient u ook nog een aantal submappen aan te maken zoals “Aankoopfacturen”, 
“Verkoopfacturen”, “Bankuittreksels” etc. → zie verdere toelichting op de laatste pagina in de rode kader. 
 

 
 

Stap 6: Wanneer u de map hebt aangemaakt, dient u deze nog te delen met ons. Dit kan u doen door met 
de rechtermuisknop op de aangemaakte map te klikken en te kiezen voor “Delen” zoals op onderstaand 
venster wordt weergegeven.  
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7) Er zal zich een venster openen waarin gevraagd wordt met wie u de map wilt delen. Hierin geeft u het 
mailadres: info@fiboro.be in en vervolgens klikt u op de blauwe knop “Delen”.  
 
LET OP: HET MAILADRES WAARMEE U MOET DELEN IS: INFO@FIBORO.BE 
 

 
 
 

Na het volgen van deze stappen is de map met ons gedeeld en kan u alle nodige documenten hierop 
inladen.  
 
 

Zoals reeds aangegeven in stap 5, vragen wij u ook enkele submappen te voorzien zoals: 
- Aankoopfacturen “+ vermelding van het jaar”, met 4 bijkomende submappen:  
            kwartaal 1 “+ vermelding van het jaar” 

                          kwartaal 2 “+ vermelding van het jaar” 
                          kwartaal 3 “+ vermelding van het jaar” 
                          kwartaal 4 “+ vermelding van het jaar” 

- Verkoopfacturen “+ vermelding van het jaar” 
- Rekeninguittreksels “+ vermelding van het jaar”, graag een submap per bankrekening 
- Fiscale attesten “+ vermelding van het jaar” 
- Etc. 
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