Handleiding

Account registratie
Een eenvoudige handleiding om je te helpen bij het
registreren van jouw Import4You-account!
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Stappenplan account
registratie
Registreer je gratis bij Import4You!
Om gebruik te kunnen maken van onze service dien je een account
aan te maken via onze website www.import4you.nl.

Stap 1: Tijdens je registratie vul je al jouw persoonlijke gegevens in. Als
je dat hebt gedaan, klik je op 'Volgende stap'. Er verschijnt nu een
pop-up om jouw telefoonnummer te verifiëren:

1

Stap 2: Als je jouw telefoonnummer hebt geverifieerd, wordt je
doorgestuurd naar het Dasboard van je account. Let op!: Je
registratie is nog niet voltooid. Bovenaan jouw Dashboard zie je de
volgende pop-up:
Klik op 'Voltooi registratie' en dan zie je het volgende scherm:

Begrippen zoals 'EORI-nummer' en andere begrippen worden aan het
eind van deze handleiding uitgebreid uitgelegd.
Stap 3: Je vult alle bedrijfsgegevens in. Als je dat hebt gedaan, klik je
op 'Volgende stap'. Je ziet dan het volgende scherm:
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Stap 4: Je uploadt het gewaarmerkte KvK/KBO-uittreksel van je
bedrijf. Ook vul je een Directe Vertegenwoordiging document in en
uploadt je die. Het DV-document kun je via de oranje link downloaden.
Als je de documenten hebt geüpload, klik je op 'Volgende stap'.

Stap 5: Je account is nu bijna geregistreerd! Je hebt een e-mail van
ons ontvangen met het verzoek jouw e-mailadres te verifiëren. Dit
doe je door op de 'Ga naar Dashboard'-knop te klikken:

Gefeliciteerd, jouw account is nu geregistreerd!
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Uitleg begrippen
BTW-nummer
Een BTW-identificatienummer is voor eenmanszaken en zzp’ers een
uniek nummer. Het nummer krijg je van de Belastingdienst als zij je als
‘ondernemer voor de BTW’ zien.
Het BTW-id heeft in tegenstelling tot het oude BTW-nummer géén
koppeling met je Burgerservicenummer (BSN). Hierdoor is je privacy
beter beschermd. Het nieuwe BTW-id ziet er zo uit:
- de landcode NL
- 9 (willekeurige) cijfers
- de letter ‘B’
- een controlegetal van 2 cijfers
Voorbeeld BTW-identificatienummer: NL 123456789B01.

EORI-nummer
Een EORI-nummer is een identificatienummer. Je hebt het nodig als je
zaken doet over de grens, en dan met de Douane te maken krijgt.
Bijvoorbeeld als je aangifte moet doen. In Nederland gebruik je ook
een EORI-nummer als je een accijnsvergunning hebt. Het EORI-nummer
zorgt ervoor dat gegevens sneller worden uitgewisseld in de EU.
Een EORI-nummer kun je aanvragen via de belastingdienst.

KvK/KBO-nummer
Als je je bedrijf inschrijft in het Handelsregister krijg je een uniek 8cijferig KvK-nummer. Een KvK-nummer laat zien dat je officieel
ingeschreven staat bij KvK. En je dus formeel een bedrijf hebt.
Voor Belgische klanten geldt een KBO-nummer. Het is hetzelfde
principe als het KvK-nummer.
Voor uitleg van meer begrippen, bekijk de FAQ op onze website
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