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Beste ondernemer,

Voor Crelan komt persoonlijk advies aan onze klanten op de eerste 

plaats. Maar daarnaast zetten we natuurlijk ook in op het digitale luik. 

We stellen  een online banking platform – helemaal gratis - ter beschikking 

van particulieren en ondernemers. 

Als zelfstandige, vrije beroeper of KMO heeft u de keuze tussen twee 

modules: myCrelan voor al uw dagelijkse verrichtingen en myCrelan Pro 

met drie extra modules voor ondernemers.

In deze brochure geven we u alvast de highlights mee. Uw Crelan-agent 

helpt u graag verder. Hij is zelf ook zelfstandige dus kent de uitdagingen 

van het ondernemerschap net zo goed als u.

Vincent Van Zande

Market Manager Business
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Voorwoord

5   
myCrelan voor uw dagelijkse verrichtingen

6   
myCrelan Pro met drie extra modules
• Een duidelijker onderscheid  

tussen uw privé- en  professionele rekeningen
• Werken met betaalbestanden van uw boekhoudpakket
• Toegang geven aan uw medewerkers/boekhouder

10  
myCrelan Pro, CodaBox of Seven

11 
Samengevat
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myCrelan 
voor uw dagelijkse 
verrichtingen

Als ondernemer kunt u perfect aan de slag met myCrelan. Wat dagelijks betalen 
betreft staat u aan het roer: u beheert zelf uw rekeningen, doet overschrijvingen, 
maakt domiciliëringen en doorlopende opdrachten aan, past zelf uw limieten aan,... 
Bovendien consulteert u uw beleggingen en kredieten, privé en professioneel.  
Inloggen en verrichtingen tekenen doet u met uw persoonlijke digipass of met  
Crelan Sign via uw smartphone. 

Heeft u geen specifieke business-verwachtingen, dan is myCrelan geschikt voor u. 
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myCrelan Pro 
met drie extra modules 

myCrelan Pro biedt de mogelijkheid om betaalbestanden op te laden vanuit uw 

boekhoudpakket en databestanden van de verrichtingen te kunnen exporteren 

naar uw boekhoudpakket. Deze globale verwerking bezorgt u als ondernemer  

tijdswinst en kostenbesparing. Er zijn drie bestanden mogelijk:

Een duidelijker onderscheid tussen 
uw privé- en professionele rekeningen

Om 
te betalen

U vinkt in 

uw boekhoudpakket 

de leveranciers aan die 

u effectief wil betalen.

U leest 

dit SCT-betaalbestand 

(PAIN 001) in, 

in myCrelan Pro. Of 

een CSV-betaalbestand, 

aangemaakt in Excel, 
indien u geen 

boekhoudpakket deelt 

met uw accountant.

U ondertekent alles 

tegelijk met 

uw digipass ter 

verwerking door Crelan. 

Werken met betaalbestanden 
vanuit uw boekhoudpakket

Om betalingen 
te ontvangen                                                                                                        

U bezorgt 

deze klanten 

een domiciliëring 

en laadt maandelijks 

een SDD-betaalbestand 

(PAIN 008) 

met inningen op 

in myCrelan Pro. 

Vervolgens 

ondertekent u met 

uw digipass ter 

verwerking door Crelan.

Vraag 

uw Crelan-agent 

naar de voorwaarden 

waaraan moet 

voldaan worden. 

Met 
verrichtingen

U beheert 

uw rekeningen vlotter 

door te werken met 

CODA-afschriften. 

Deze gecodeerde 

dagafschriften zijn 

beschikbaar 

in myCrelan Pro en 

kunnen opgehaald 

worden om 

in te lezen in 

uw boekhoudpakket. 

In myCrelan Pro kunt u uw rekenin-

gen bundelen. Zo zet u uw privé- en 

uw professionele rekeningen apart. 

Indien u in meerdere ondernemingen 

actief bent, verschijnen die rekeningen 

per vennootschap. Plus de rekeningen  

van sportverenigingen waar u bij  

betrokken bent. Via een menu wisselt u 

eenvoudig van de ene naar de andere 

cluster.
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Toegang geven 
aan uw medewerker(s)  
of boekhouder

Interessant
voor uw

bediende

Interessant
voor uw

boekhouder

Klaarzetten van betalingsbestanden v

Opvolgen inkomende betalingen v

Opvolgen uitgaande betalingen v

Toegang tot de gewone rekeningafschriften v v

Toegang tot de CODA-uittreksels v v

Consulteren van saldo v v

Consulteren van verrichtingen v v

Toegang tot de (uitgebreide) zoekfunctie v v

U kunt extra tijd besparen door betaalbestanden te laten klaarzetten door een 

derde, gelinkt aan uw bedrijf, zoals een bediende van de boekhouding of uw 

(externe) boekhouder.

Met een informatieve volmacht geeft u aan deze medewerker leesrechten op 

uw bedrijfsrekening(en) naar keuze, maar louter informatief dus zonder teken-

bevoegdheid. Goedkeuren doet u zelf, met uw digipass. 

De volgende acties zijn mogelijk voor uw medewerker:
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Crelan werkt samen met CodaBox, 

de absolute marktleider in België in-

zake het automatisch aanleveren van 

Coda-bestanden, rechtstreeks op de 

server van de boekhouder. Zowel u als 

uw boekhouder verliezen niet langer 

tijd aan het opzoeken en de manuele 

verwerking van uw rekeninguittreksels. 

Alle informatie wordt automatisch en 

foutloos aan uw boekhouder aange-

leverd. Wat leidt tot een besparing op 

uw factuur. 

myCrelan Pro,  
CodaBox of Seven

Voor ondernemingen die samenwer-

ken met meerdere banken biedt Crelan  

Seven aan, de opvolger van Isabel 6. 

Dit omwille van de faciliteiten inzake 

multibanking en multisigning, d.w.z. 

meerdere personen die één transactie 

moeten tekenen, wat niet mogelijk is 

met myCrelan Pro. 

Seven 
als multibancair alternatief

CodaBox 
als alternatief voor de boekhouders

myCrelan Pro CodaBox Seven

Met meerdere
bank-toepassingen op 
één platform kunnen werken 
(multibanking)

n.v.t. n.v.t. betalend

Meerdere personen 
kunnen laten tekenen 
voor één overschrijving 
(multisigning)

n.v.t. n.v.t. betalend

Personen volmacht 
geven voor gebruik 
van banktoepassing

gratis n.v.t. betalend

Betalingen doorsturen vanuit 
een boekhoudprogramma 
naar online banking

gratis, 
quasi onmiddellijk 
uitgevoerd, status 
makkelijk opvolgbaar

n.v.t. betalend,
verwerking 
3 à 4 keer/dag

Facturen innen met 
domiciliëring via 
online banking vanuit 
een boekhoudprogramma

gratis, 
verwerking tijdens 
kantooruren

n.v.t. betalend, 
verwerking 
3 à 4 keer/dag

Betalingen doorsturen 
vanuit Excel-template 
naar online banking

gratis n.v.t. n.v.t.

Doorsturen van 
rekeningafschriften naar 
boekhoudpakket (CODA)

gratis 
met manuele 
tussenkomst

betalend, 
geautomatiseerd

betalend, 
met manuele 
tussenkomst

Als ondernemer kunt u gebruik maken 

van een online banking platform bij 

Crelan. Hiermee regelt u zorgeloos zelf 

uw professioneel betalingsverkeer, in 

combinatie met uw particuliere bank-

zaken.

Vaak zijn de functionaliteiten van  

myCrelan voldoende. Maar myCrelan 

Pro heeft drie handige extra’s: u wis-

selt gemakkelijker van uw privé- naar 

uw professionele rekeningen, u kunt 

betaalbestanden vanuit uw boekhoud-

programma inlezen en u geeft informa-

tieve volmachten aan derden, gelinkt 

aan uw bedrijf.

Verder heeft Crelan een uitstekende 

samenwerking met de marktleiders 

CodaBox en Seven zodat uw lokale 

Crelan-agent u daar ook advies over 

kan geven.

Kortom, als ondernemer kunt u zor-

geloos online bankieren bij Crelan. Als 

coöperatieve bank bieden we deze 

dienstverlening trouwens volledig gratis 

aan. Dát is samen anders bankieren.

Samengevat
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Wij zijn er voor u!
Wenst u meer informatie?
Een kennismakingsgesprek? Of advies op maat!
Neem contact op met uw Crelan-agent.

Kijk op www.crelan.be

Crelan | Sylvain Dupuislaan 251 | 1070 Brussel | info@crelan.be


