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Met deze optie kunt u in King een ASCII  of XML-bestand inlezen met debiteuren, 

crediteuren of andere relaties. U kunt nieuwe debiteuren, crediteuren of relaties 

toevoegen en bestaande wijzigen. Ook is het mogelijk om met King een XML-bestand 

te exporteren in het formaat dat in King kan worden ingelezen. 

INLEZEN ASCII-BESTAND MET NAW-GEGEVENS
U maakt in een ander pakket een ASCII- of txt-bestand aan met NAW-gegevens. 
Vervolgens geeft u in King aan hoe het inleesbestand is opgebouwd, dus op welke plaats in 
het bestand welke gegevens te vinden zijn. U kunt van meerdere inleesbestanden de layout 
vastleggen. 

Dat vastleggen van de 
layout van het inleesbe-
stand verloopt via een 
handige wizard. Vervol-
gens kunt u het bestand 
inlezen in King. Het 
toevoegen, wijzigen en 
verwijderen verloopt ge-
heel automatisch. King 
maakt tijdens het inlezen 
een verslag, dat op het 
scherm wordt weerge-
geven. Het verwerkings-
verslag kunt u ook laten 
afdrukken.

XML-KOPPELING NAW-GEGEVENS

Om het XML-bestand in King te importeren hoeft u alleen de inleesinstellingen vast te 
leggen, zoals de bestandsnaam en of het bestand na het inlezen moet worden verwijderd. 
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EISEN AAN HET INLEESBESTAND

Dat XML-inleesbestand moet wel aan bepaalde eisen voldoen, anders kan King het bestand niet (vol-
ledig) inlezen! Bij het maken van het inleesbestand dient rekening gehouden te worden met de eisen die 
in de bijlage zijn gespecificeerd:

Elke relatie kan meerdere verzenadressen, contactpersonen, bankrekeningen en vrije rubrieken hebben. 
Zie het voorbeeldbestand aan het einde van dit document voor de opbouw die in het inleesbestand dient 
te hebben. Een XSD-schema is beschikbaar op www.king.eu, onder Support > Documentatie.

PRIJZEN

Prijs Neem contact op met King, tel. (010) 264 63 20
Leverbaar voor versie Financieel, Factureren, Artikelen, Logistiek

Het is niet nodig om in King de layout van het inleesbestand te definiëren, want al die 
informatie staat in het XML-bestand zelf. 

Bij het inlezen wordt gecontroleerd of de gegevens correct en volledig zijn. Kan een relatie 
niet worden ingelezen, bijvoorbeeld omdat de BTW-code niet in King voorkomt, dan wordt 
die relatie overgeslagen. Alle overgeslagen relaties kunt u na afloop in een apart bestand 
laten opnemen, zodat u die na aanpassing alsnog kunt inlezen.



Importeren NAW-gegevens in ASCII-formaat: eisen aan het inleesbestand 

Te importeren velden 

Veldnaam Maximumlengte Opmerkingen

NAW-nummer 10 cijfers Als er geen NAW-nummer in het bestand staat, wordt dit alsnog aangemaakt (als in de 
Vaste gegevens is gekozen voor NAW-nummer automatisch genereren). 
Bij debiteuren en crediteuren zet het programma zonodig de cijfers van de betreffende 
paragraaf vóór het nummer, als dat nummer 6 of minder posities omvat en geldig is. 
Relatienummers worden zonodig uitgevuld met voorloopnullen. 

Zoekcode 10 posities 

VESTIGINGSADRES

Vestigingsadres naam 1 40 posities 

Vestigingsadres naam 2 40 posities 

Vestigingsadres straat 40 posities Bij het inlezen van het veld ‘Straat’ wordt gecontroleerd of het huisnummer in dat veld 
is opgenomen, zo ja, dan worden straat en huisnummer alsnog gescheiden (op 
voorwaarde dat bij het veld Huisnummer hetzelfde veldnummer/positie is ingevuld als 
bij Straat); 

Vestigingsadres 
huisnummer 

10 posities 

Vestigingsadres postcode 40 posities Tip: vul bij Nederlandse postcodes geen spatie in tussen de cijfers en de letters 

Vestigingsadres 
woonplaats 

40 posities 

Vestigingsadres e-mail-
adres 

80 posities 

Vestigingsadres landnaam 40 posities 

Vestigingsadres telefoon 25 posities 

Vestigingsadres telefoon 2 25 posities 

Vestigingsadres telefax 25 posities 

Website 250 posities

VERZENDADRES 

Verzendadres nummer 3 cijfers Verzendadresnummer 0 wordt ingelezen als correspondentieadres. 

Verzendadres 
omschrijving 

40 posities 

Verzendadres naam 1 40 posities 

Verzendadres naam 2 40 posities 

Verzendadres straat 54 posities Bij het inlezen van het veld ‘Straat’ wordt gecontroleerd of het huisnummer in dat veld 
is opgenomen, zo ja, dan worden straat en huisnummer alsnog gescheiden (op 
voorwaarde dat bij het veld Huisnummer hetzelfde veldnummer/positie is ingevuld als 
bij Straat); 

Verzendadres huisnummer 10 posities 

Verzendadres postcode 40 posities Tip: vul bij Nederlandse postcodes geen spatie in tussen de cijfers en de letters 

Verzendadres woonplaats 40 posities 

Verzendadres e-mail-adres 80 posities 

Verzendadres landnaam 40 posities 

Verzendadres telefoon 25 posities 

Verzendadres telefoon 2 25 posities 

Verzendadres telefax 25 posities 

FINANCIELE 
GEGEVENS

Bank-/girorekening 34 posities Dit is de default-bankrekening van de relatie. Bij een IBAN worden kleine letters 
omgezet naar hoofdletters. 

Betalingsconditie 3 cijfers Moet voorkomen in King 

Leveringsconditie 3 cijfers Moet voorkomen in King 

Valutacode 3 posities Moet voorkomen in King 

BTW-code 3 cijfers Moet voorkomen in King 

Taalcode 3 posities Moet voorkomen in King 

Kredietlimiet 10 cijfers voor het 
decimaalteken, 2 
decimalen 

in de valuta van de debiteur 

Tegenrekening 10 cijfers Moet voorkomen in King 

Aanmaningtype 0 (Geen),
1 (Aanmaning) of
2 (Rekening overzicht) 

alleen bij debiteuren 

BTW-nummer 15 posities 

Ons debiteurnummer 20 posities alleen bij crediteuren 

INCASSO

Bankrekening 34 posities alleen bij debiteuren

pagina 1 van 2Eisen aan het ASCII-bestand met NAW-gegevens

31-12-2013file:///C:/HelpTrunk/Helptekst/King_Queen/Content/Import/relaties_eisen_aan_het_inleesbestand_ASCII...



Veldnaam Maximumlengte Opmerkingen
ORDERGEGEVENS

Facturen inclusief of 
exclusief BTW 

0 (exclusief) of 1 
(inclusief) 

alleen bij debiteuren 

Aparte facturen 0 (ja),
1 (nee),
2 (per contact persoon),
3 (per verzendadres),
4 (per contact persoon en 
verzend adres) 

alleen bij debiteuren 

Factuuradres 0 (correspondentie-adres) 
of 1 (vestigings adres) 

alleen bij debiteuren 

Verzendadres 0 (correspondentie-adres), 
1 (vestigings adres) of
2 (verzendadres) 

Aantal kopiefacturen 2 cijfers alleen bij debiteuren 

Orderkorting 3 cijfers voor het 
decimaalteken, 2 
decimalen 

alleen bij debiteuren 

Blokkeren voor 
orderinvoer 

0 (nee) of 1 (ja) alleen bij debiteuren 

Contributiecode 3 cijfers alleen bij debiteuren. Moet voorkomen in King 

Vertegenwoordiger 3 cijfers alleen bij debiteuren. Moet voorkomen in King 

Debiteurgroep 3 cijfers alleen bij debiteuren. Moet voorkomen in King 

Welke orderkorting 0 (van debiteur) of
1 (van debiteurgroep) 

alleen bij debiteuren 

U dient verder rekening te houden met het volgende: 

• anders dan in King 4 kan per inleesbestand maar één record-type worden ingelezen; 
• een record wordt geweigerd als er een ongeldige waarde in voorkomt, bijvoorbeeld letters op de plaats van de orderkorting; 
• het bestand kan niet worden ingelezen als in een veld een aanhalingsteken voorkomt terwijl alle velden tussen aanhalingstekens staan; 
• velden die voor het gekozen doel-NAW-bestand niet van toepassing zijn, worden genegeerd; 
• een relatie wordt toegevoegd als: 
• het NAW-nummer in het ASCII-bestand niet is ingevuld (en in de Vaste gegevens is gekozen voor NAW-nummer automatisch 

genereren); 
• het NAW-nummer in het ASCII-bestand niet voorkomt in het King-bestand én er geen verwijdercode voorkomt op de aangegeven plaats 
• een verzendadres wordt toegevoegd indien het volgnummer in het ASCII-bestand niet in het King-bestand bij de betreffende relatie 

voorkomt; 
• een relatie/verzendadres wordt gewijzigd als het NAW-nummer en/of verzendadresnummer van het ASCII-bestand voorkomt in het King-

bestand; 
• bestaande relaties worden alleen verwijderd als de verwijdercode voorkomt op de aangegeven plaats (op te geven in de layout-instelling); 
• een debiteur/crediteur kan alleen verwijderd indien deze niet in gebruik is; 
• bij het inlezen van getallen met decimalen gaat het programma uit van het decimaalteken dat in het Configuratiescherm/Control Panel van 

Windows, bij Landinstellingen/Regional Options, is geselecteerd. Is daar een komma geselecteerd, dan kunt u geen bedragen inlezen met 
een punt als decimaalteken, en andersom. Dit probleem is het gemakkelijkste op te lossen, door uw Landinstellingen/Regional Options 
(tijdelijk) aan te passen. 
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Eisen aan het XML-bestand met NAW-gegevens 

Met deze optie kunnen nieuwe debiteuren/crediteuren/relaties worden toegevoegd en bestaande gewijzigd. Het XML-inleesbestand moet wel aan bepaalde eisen voldoen, anders kan King het 
bestand niet (volledig) inlezen! Bij het maken van het inleesbestand dient rekening gehouden te worden met de volgende punten: 
Elke debiteur/crediteur/relatie kan meer contactpersonen (met verschillende contactpersoonfuncties), selectiecodes, bankrekeningen, verzendadressen/besteladressen en vrije rubrieken hebben. Zie 
het voorbeeldbestand aan het einde van dit document voor de opbouw dit het inleesbestand moet hebben. Een XSD-schema is beschikbaar op www.king.eu, onder Support, Documentatie. 

KING_DEBITEUREN/KING_CREDITEUREN/KING_RELATIES

Veldnaam Omschrijving Mogelijke inhoud Belangrijk

<KING_DEBITEUREN> Geeft begin en eind aan van het King-inleesbestand met debiteurgegevens Eenmaal <DEBITEUREN> Verplicht bij debiteurbestanden

<KING_CREDITEUREN> Geeft begin en eind aan van het King-inleesbestand met crediteurgegevens Eenmaal <CREDITEUREN> Verplicht bij crediteurbestanden

<KING_RELATIES> Geeft begin en eind aan van het King-inleesbestand met relatiegegevens Eenmaal <RELATIES> Verplicht bij relatiebestanden

DEBITEUREN/CREDITEUREN/RELATIES

Veldnaam Omschrijving Mogelijke inhoud Belangrijk

<DEBITEUREN> Geeft begin en eind aan van de debiteurgegevens in het King-inleesbestand Een of meer keren <DEBITEUR> Verplicht bij debiteurbestanden

<CREDITEUREN> Geeft begin en eind aan van de crediteurgegevens in het King-inleesbestand Een of meer keren <CREDITEUR> Verplicht bij crediteurbestanden

<RELATIES> Geeft begin en eind aan van de relatiegegevens in het King-inleesbestand Zie hierna, bij Velden van het NAW-bestand Verplicht bij relatiebestanden

Velden van het NAW-bestand

Veldnaam Omschrijving Mogelijke invoer Belangrijk

<RELATIEBESTANDNUMMER> Nummer van het 
relatiebestand 

Max. 3 cijfers Verplicht bij relatiebestanden. Bij debiteuren en crediteuren wordt dit 
veld niet ingelezen 

<DEBITEUR> Gegevens debiteur Zie hierna, bij Velden van de 
Debiteur/Crediteur/Relatie

Verplicht bij debiteuren

<CREDITEUR> Gegevens crediteur Zie hierna, bij Velden van de 
Debiteur/Crediteur/Relatie

Verplicht bij crediteuren

<RELATIE> Gegevens relatie Zie hierna, bij Velden van de 
Debiteur/Crediteur/Relatie

Verplicht bij relaties

Velden van de Debiteur/Crediteur/Relatie

Veldnaam Omschrijving Mogelijke invoer Belangrijk

<NAW_NUMMER> Nummer van de debiteur, 
crediteur of relatie 

Max. 10 cijfers. Bij een 
debiteur/crediteur moet het nummer 
beginnen met de betreffende paragraaf

Als het veld leeg is, wordt het gegenereerd 
overeenkomstig de Vaste gegevens van het 
NAW-bestand. Is genereren niet mogelijk, 
dan kan de debiteur/crediteur/relatie niet 
worden ingelezen 

<NAW_ZOEKCODE> Zoekcode van de debiteur, 
crediteur of relatie 

Max. 10 tekens 

<NAW_BETALINGSCONDITIE> Betalingsconditie van de 
debiteur of crediteur 

Max. 3 cijfers, moet voorkomen in King Als het veld leeg is, wordt het gevuld 
overeenkomstig de Vaste gegevens van het 
NAW-bestand. Alleen ingelezen bij 
debiteuren en crediteuren 

<NAW_LEVERINGSCONDITIE> Leveringsconditie van de 
debiteur of crediteur 

Max. 3 cijfers, moet voorkomen in King Als het veld leeg is, wordt het gevuld 
overeenkomstig de Vaste gegevens van het 
NAW-bestand. Alleen ingelezen bij 
debiteuren en crediteuren 

<NAW_VALUTACODE> Valuta van de debiteur of 
crediteur 

Max. 3 tekens, moet voor komen in 
King 

Als het veld leeg is, wordt het gevuld met de 
valuta die bij de landcode van het 
vestigingsadres hoort, en als bij het land geen 
valutacode is ingevuld, wordt de basisvaluta 
gekozen. Alleen ingelezen bij debiteuren en 
crediteuren 

<NAW_BTWCODE> BTW-code van de debiteur of 
crediteur 

Max. 3 cijfers, moet voorkomen in King Als het veld leeg is, wordt het gevuld 
overeenkomstig de Vaste gegevens van het 
NAW-bestand. Alleen ingelezen bij 
debiteuren en crediteuren 

<NAW_TAALCODE> Taalcode van de debiteur, 
crediteur of relatie 

Max. 3 tekens, moet voorkomen in King Als het veld leeg is, wordt de taalcode van 
het land gekozen, en als die niet bekend is, 
de default-taal van de administratie 

<NAW_KREDIETLIMIET> Kredietlimiet van de debiteur of 
crediteur 

Max. 10 cijfers voor het decimaalteken, 
max. 3 decimalen, mag niet negatief 
zijn 

Alleen ingelezen bij debiteuren en 
crediteuren. Een bedrag met drie decimalen 
wordt afgerond op twee. 

<NAW_TEGENREKENING> Default-tegenrekening van de 
debiteur of crediteur 

Max. 26 cijfers, moet voorkomen in 
King 

Als het veld leeg is, wordt het gevuld 
overeenkomstig de Vaste gegevens van het 
NAW-bestand. Alleen ingelezen bij 
debiteuren en crediteuren 

<NAW_AANMANINGSTYPE> Aanmaningtype van de debiteur AANMANING, REKENING 
OVERZICHT of GEEN (hoofdletters!) 

Als het veld leeg is, wordt het gevuld 
overeenkomstig de Vaste gegevens van het 
NAW-bestand. Alleen ingelezen bij 
debiteuren 

<NAW_BTWNUMMER> BTW-nummer van de debiteur 
of crediteur 

Max. 15 tekens Alleen ingelezen bij debiteuren en 
crediteuren 

<NAW_ONSDEBITEURNUMMER> ‘Ons debiteurnr’ van de 
crediteur 

Max. 20 tekens Alleen ingelezen bij crediteuren 

<NAW_APARTEFACTUREN> Aparte facturen (debiteur) JA, NEE, PERCP, PERVZ of 
PERCPVZ (hoofdletters!) 

Als het veld leeg is, wordt het gevuld 
overeenkomstig de Vaste gegevens van het 
NAW-bestand. Alleen ingelezen bij 
debiteuren 

<NAW_FACTURERENINEXBTW> Facturen excl. of incl. BTW 
(debiteur) 

EXCLBTW of INCLBTW 
(hoofdletters!) 

Als het veld leeg is, wordt het gevuld 
overeenkomstig de Vaste gegevens van het 
NAW-bestand. Alleen ingelezen bij 
debiteuren 

<NAW_FACTUURADRESSOORT> Soort factuuradres van de 
debiteur t.b.v. facturering 

VEST of COR (hoofdletters!) Als het veld leeg is, wordt het gevuld 
overeenkomstig de Vaste gegevens van het 
NAW-bestand. Alleen ingelezen bij 
debiteuren 

<NAW_VERZENDADRESSOORT> Soort verzendadres van de 
debiteur t.b.v. facturering 

VEST, COR of VERZ; FACT_VEST, 
FACT_COR of FACT_VERZ 
(hoofdletters!) 

Als het veld leeg is, wordt het gevuld 
overeenkomstig de Vaste gegevens van het 
NAW-bestand. Alleen ingelezen bij 
debiteuren. De keuzes FACT_VEST, 
FACT_COR en FACT_VERZ zijjn alleen 
van toepassing met de optie 
Inkoopcombinaties 

<NAW_VERZENDADRESNUMMER> Alleen ingelezen bij debiteuren 
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Veldnaam Omschrijving Mogelijke invoer Belangrijk
Volgnummer verzendadres van 
de debiteur t.b.v. facturering 
(alleen als Verzendadressoort 
VERZ of FACT_VERZ is) 

Max. 3 cijfers, moet bestaan als 
verzendadres van deze debiteur of via 
dit bestand worden ingelezen 

<NAW_EINDBESTEMMINGSOORT> Soort eindbestemmingsadres VEST, COR, VERZ of NVT 
(hoofdletters!) 

Alleen ingelezen bij debiteuren en met de 
optie Inkoopcombinaties 

<NAW_EINDBESTEMMINGADRESNUMMER> Volgnummer 
eindbestemmingsadres (alleen 
als Eindbestemmingsoort VERZ 
is) 

Max. 3 cijfers, moet bestaan als 
verzendadres van deze debiteur of via 
dit bestand worden ingelezen 

Alleen ingelezen bij debiteuren en met de 
optie Inkoopcombinaties 

<NAW_VERTEGENWOORDIGER> Vertegenwoordiger van de 
debiteur 

Max. 3 cijfers, moet voorkomen in King Als het veld leeg is, wordt het gevuld 
overeenkomstig de Vaste gegevens van het 
NAW-bestand. Alleen ingelezen bij module 
Vertegenwoordigers en bij debiteuren 

<NAW_DEBITEURGROEP> Debiteurgroep van de debiteur Max. 3 cijfers, moet voorkomen in King Als het veld leeg is, wordt het gevuld 
overeenkomstig de Vaste gegevens van het 
NAW-bestand. Alleen ingelezen bij 
debiteuren en met de module Prijsafspraken 

<NAW_AANTALKOPIEFACTUREN> Aantal kopiefacturen van de 
debiteur 

Max. 2 cijfers, mag niet negatief zijn Als het veld leeg is, wordt het gevuld 
overeenkomstig de Vaste gegevens van het 
NAW-bestand. Alleen ingelezen bij 
debiteuren 

<NAW_ORDERKORTINGSOORT> Soort orderkorting van de 
debiteur 

DEB of DEBGRP (hoofdletters!) Alleen ingelezen bij debiteuren en met de 
module Prijsafspraken 

<NAW_ORDERKORTING> Orderkortingspercentage van de 
debiteur (alleen als 
Orderkortingsoort DEB is) 

Minimaal –100%, maximaal 100% Alleen ingelezen bij debiteuren 

<NAW_CONTRIBUTIECODE> Contributiecode van de debiteur Max. 3 cijfers, moet voorkomen in King Als het veld leeg is, wordt het gevuld 
overeenkomstig de Vaste gegevens van het 
NAW-bestand. Alleen ingelezen vanaf versie 
Facturering en bij debiteuren 

<NAW_BLOKKEERORDERINVOER> Debiteur geblokkeerd voor 
orderinvoer 

true of false (hoofd- en/of kleine 
letters); 1 of 0 

Alleen ingelezen bij debiteuren 

<NAW_WEBKLANT> Debiteur is web-klant true of false (hoofd- en/of kleine 
letters); 1 of 0 

Alleen ingelezen bij debiteuren, met optie 
Koppeling met webwinkel 

<NAW_KVKNUMMER> KvK-nummer van de debiteur 
of crediteur 

Max. 40 posities 

<NAW_INKOOPCOMBINATIE> Debiteur bestelt via 
inkoopcombinatie 

true of false (hoofd- en/of kleine 
letters); 1 of 0 

Alleen ingelezen bij debiteuren, met optie 
Inkoopcombinatie 

<NAW_DEBITEURNUMMERFACTUUR> Inkoopcombinatie, 
debiteurnummer factuur 

Max. 10 cijfers, moet voorkomen in 
King 

Alleen ingelezen bij debiteuren, met optie 
Inkoopcombinatie 

<NAW_DEBITEURNUMMEROMZET> Inkoopcombinatie, 
debiteurnummer omzet 

Max. 10 cijfers, moet voorkomen in 
King 

Alleen ingelezen bij debiteuren, met optie 
Inkoopcombinatie 

<NAW_DEBITEURNUMMERPRIJZEN> Inkoopcombinatie, 
debiteurnummer prijzen 

Max. 10 cijfers, moet voorkomen in 
King 

Alleen ingelezen bij debiteuren, met optie 
Inkoopcombinatie 

<NAW_OPMERKING> Opmerking bij debiteur, 
crediteur of relatie 

<NAW_WEBSITE> Website-adres Max. 250 posities 

<NAW_INKOOPGEGEVENSBIJHOUDEN> Inkoopgegevens bijhouden true of false (hoofd- en/of kleine 
letters); 1 of 0

Wordt dit veld op false/0 gezet, dan 
worden de eventuele inkoopgegevens 
van deze crediteur verwijderd. Alleen 
ingelezen bij crediteuren

<NAW_BLOKKERENVOORBESTELLEN> Blokkeren voor bestellen true of false (hoofd- en/of kleine 
letters); 1 of 0

Als het veld leeg is en de crediteur 
bestaat nog niet, dan wordt het gevuld 
met false/0. Alleen ingelezen bij 
crediteuren en als 
NAW_INKOOPGEGEVENSBIJHOUDEN 
true is en/of het veld Inkoopgegevens 
bijhouden bij deze crediteur is 
geselecteerd

<NAW_BESTELADRESSOORT> Besteladres BEST, VEST of COR (hoofdletters!) Als het veld leeg is en de crediteur 
bestaat nog niet, dan wordt het gevuld 
met COR. Alleen ingelezen bij 
crediteuren en als 
NAW_INKOOPGEGEVENSBIJHOUDEN 
true is en/of het veld Inkoopgegevens 
bijhouden bij deze crediteur is 
geselecteerd

<NAW_BESTELADRESNUMMER> Besteladresnummer Max. 3 cijfers , moet voorkomen in 
King als besteladres bij deze crediteur

Alleen ingelezen bij crediteuren en als bij 
NAW_BESTELADRESSOORT gekozen 
is voor BEST

<NAW_INKOPERNUMMER> Inkoper Max. 3 cijfers Alleen ingelezen bij crediteuren en als 
NAW_INKOOPGEGEVENSBIJHOUDEN 
true is en/of het veld Inkoopgegevens 
bijhouden bij deze crediteur is 
geselecteerd

<NAW_MINIMUMBESTELBEDRAG_VALUTACODE> Valuta van het 
minimumbestelbedrag

Max. 3 posities, moet in King 
voorkomen als valutacode

Als het veld leeg is, wordt de valuta van 
de leverancier gehanteerd. Alleen 
ingelezen bij crediteurenAlleen ingelezen 
bij crediteuren en als 
NAW_INKOOPGEGEVENSBIJHOUDEN 
true is en/of het veld Inkoopgegevens 
bijhouden bij deze crediteur is 
geselecteerd

<NAW_MINIMUMBESTELBEDRAG> Minimumbestelbedrag Max. 10 cijfers voor het 
decimaalteken en 3 decimalen; mag 
niet negatief zijn

Alleen ingelezen bij crediteuren en als 
NAW_INKOOPGEGEVENSBIJHOUDEN 
true is en/of het veld Inkoopgegevens 
bijhouden bij deze crediteur is 
geselecteerd. Een bedrag met drie 
decimalen wordt afgerond op twee.

<NAW_BESTELKOSTEN_VALUTACODE> Valuta van de bestelkosten Max. 3 posities, moet in King 
voorkomen als valutacode

Alleen ingelezen bij crediteuren en als 
NAW_INKOOPGEGEVENSBIJHOUDEN 
true is en/of het veld Inkoopgegevens 
bijhouden bij deze crediteur is 
geselecteerd

<NAW_BESTELKOSTEN_BEDRAG> Bestelkosten per bestelling 
excl. BTW

Als het veld leeg is, wordt een bedrag 
van 0 gehanteerd. Alleen ingelezen bij 
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Veldnaam Omschrijving Mogelijke invoer Belangrijk
Max. 10 cijfers voor het 
decimaalteken en 3 decimalen; mag 
niet negatief zijn

crediteurenAlleen ingelezen bij 
crediteuren en als 
NAW_INKOOPGEGEVENSBIJHOUDEN 
true is en/of het veld Inkoopgegevens 
bijhouden bij deze crediteur is 
geselecteerd. Een bedrag met drie 
decimalen wordt afgerond op twee.

<NAW_BESTELKOSTEN_VANAFBEDRAG> Bestelkosten bij bestelling 
vanaf

Max. 10 cijfers voor het 
decimaalteken en 3 decimalen; mag 
niet negatief zijn

Als het veld leeg is, wordt een bedrag 
van 0 gehanteerd.Alleen ingelezen bij 
crediteuren en als 
NAW_INKOOPGEGEVENSBIJHOUDEN 
true is en/of het veld Inkoopgegevens 
bijhouden bij deze crediteur is 
geselecteerd. Een bedrag met drie 
decimalen wordt afgerond op twee.

<NAW_BESTELKOSTEN_TMBEDRAG> Bestelkosten bij bestelling 
t/m

Max. 10 cijfers voor het 
decimaalteken en 3 decimalen; mag 
niet kleiner zijn dan 
NAW_BESTELKOSTEN_VANAF

Als het veld leeg is, wordt een bedrag 
van 0 gehanteerd.Alleen ingelezen bij 
crediteuren en als 
NAW_INKOOPGEGEVENSBIJHOUDEN 
true is en/of het veld Inkoopgegevens 
bijhouden bij deze crediteur is 
geselecteerd. Een bedrag met drie 
decimalen wordt afgerond op twee.

<NAW_INKOOP_LEVERTIJDINDAGEN> Levertijd in dagen Max. 3 cijfers Als het veld leeg is, wordt een aantal van 
0 gehanteerd.Alleen ingelezen bij 
crediteuren en als 
NAW_INKOOPGEGEVENSBIJHOUDEN 
true is en/of het veld Inkoopgegevens 
bijhouden bij deze crediteur is 
geselecteerd

<NAW_INKOOP_KWALITEIT> Kwaliteitsaanduiding middels 
rapportcijfer van 10 tot 1. 0 
betekent leeg

0 t/m 10 Als het veld leeg is, wordt 0 gehanteerd. 
Alleen ingelezen bij crediteuren en als 
NAW_INKOOPGEGEVENSBIJHOUDEN 
true is en/of het veld Inkoopgegevens 
bijhouden bij deze crediteur is 
geselecteerd

<NAW_INKOOPPRIJSPER> Inkoopprijs per INKOOPEENHEID of 
VOORRAADEENHEDEN 
(hoofdletters!)

Als het veld leeg is, wordt gekozen voor 
VOORRAADEENHEDEN. Alleen 
ingelezen bij crediteuren en als 
NAW_INKOOPGEGEVENSBIJHOUDEN 
true is en/of het veld Inkoopgegevens 
bijhouden bij deze crediteur is 
geselecteerd

<NAW_INKOOP_KORTINGSPERCENTAGE> Kortingspercentage 0,00% t/m 100,00% Als het veld leeg is, wordt een 
percentage van 0,00 gehanteerd. Alleen 
ingelezen bij crediteuren en als 
NAW_INKOOPGEGEVENSBIJHOUDEN 
true is en/of het veld Inkoopgegevens 
bijhouden bij deze crediteur is 
geselecteerd

<NAW_INKOOP_BEREKENINGKOSTPRIJS> Kostprijs berekenen op basis 
van factor of toeslag

FACTOR of TOESLAG (hoofdletters!) Als het veld leeg is, wordt gekozen voor 
FACTOR.Alleen ingelezen bij 
crediteuren en als 
NAW_INKOOPGEGEVENSBIJHOUDEN 
true is en/of het veld Inkoopgegevens 
bijhouden bij deze crediteur is 
geselecteerd

<NAW_INKOOP_KOSTPRIJSFACTOR> Factor t.b.v berekening 
kostprijs

1,000 t/m 999,999 Als het veld leeg is, wordt een factor van 
1,000 gehanteerd. Alleen ingelezen bij 
crediteuren en als 
NAW_INKOOPGEGEVENSBIJHOUDEN 
true is en/of het veld Inkoopgegevens 
bijhouden bij deze crediteur is 
geselecteerd

<NAW_INKOOP_DIRECTE_LEVERING_TOEGESTAAN> Directe levering toegestaan true of false (hoofd- en/of kleine 
letters); 1 of 0 

Alleen ingelezen bij crediteuren en als 
NAW_INKOOPGEGEVENSBIJHOUDEN 
true is en/of het veld Inkoopgegevens 
bijhouden bij deze crediteur is 
geselecteerd

<NAW_INKOOP_EENHEDEN_DEFAULT_DIRECTE_LEVERING> Default-instellingen 
artikel/leverancier: Directe 
levering

NIETTOEGESTAAN, 
TOEGESTAANNIETVIADIRLEV, 
TOEGESTAANVIADIRLEV

Alleen ingelezen bij crediteuren en als 
NAW_INKOOPGEGEVENSBIJHOUDEN 
true is en/of het veld Inkoopgegevens 
bijhouden bij deze crediteur is 
geselecteerd

<NAW_VESTIGINGADRES> Vestingsadres Adresvelden; zie hierna, bij Velden 
van het Adres 

<NAW_CORRESPONDENTIEADRES> Correspondentie-adres Adresvelden; zie hierna, bij Velden 
van het Adres

<NAW_CONTACTPERSONEN> Contactpersonen Een of meer keren 
<NAW_CONTACTPERSOON>

<NAW_VERZENDADRESSEN> Verzendadressen/Besteladressen Een of meer keren 
<NAW_VERZENDADRES>

<NAW_SELECTIES> Selectiecodes Een of meer keren 
<NAW_SELECTIE> 

<NAW_BANKREKENINGEN> Bankrekeningen Een of meer keren 
<NAW_BANKREKENING>

<NAW_DOCUMENTEN> Documenten Een of meer keren 
<NAW_DOCUMENT_INSTELLING> 

<NAW_AFLEVERDAGEN> Afleverdagen leverancier Alleen ingelezen bij crediteuren. Als deze tag 
voorkomt, worden bij een bestaande 
leverancier eerst alle afleverdagen verwijderd 
en vervolgens de nieuwe in het XML-bestand 
voorkomende afleverdagen toegevoegd 

<NAW_VRIJERUBRIEKEN> Vrije rubrieken Een of meer keren 
<NAW_VRIJERUBRIEK> 

Velden van het ADRES (vestigingsadres, correspondentie-adres)

Veldnaam Omschrijving Mogelijke invoer Belangrijk
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Veldnaam Omschrijving Mogelijke invoer Belangrijk
<ADR_NAAM1> Naam1 Max. 40 tekens 

<ADR_NAAM2> Naam2 Max. 40 tekens 

<ADR_STRAAT> Straatnaam Max. 40 tekens 

<ADR_HUISNUMMER> Huisnummer Max. 10 tekens 

<ADR_POSTCODE> Postcode Max. 40 tekens. Er wordt geen 
rekening gehouden met de 
postcode-sjabloon van de 
betreffende landcode. 
Tip: vul bij Nederlandse postcodes 
geen spatie in tussen de cijfers en 
de letters 

<ADR_WOONPLAATS> Woonplaats Max. 40 tekens 

<ADR_LAND> Landcode Max. 3 tekens, moet voorkomen in 
King 

Als dit veld bij het Vestigingsadres leeg is, wordt het gevuld overeenkomstig de Vaste gegevens van het NAW-
bestand; is daar geen land ingevuld, dan wordt de landcode van het Eigen land gekozen. Als het veld bij het 
Correspondentie-adres leeg is, wordt de landcode van het vestigingsadres ingevuld. Als het veld bij een 
verzendadres of besteladres leeg is, wordt de landcode van het vestigingsadres ingevuld 

<ADR_EMAIL> E-mail-adres Max. 80 tekens 

<ADR_TELEFOON> Telefoonnummer Max. 25 tekens 

<ADR_TELEFOON2> Telefoonnummer-2 Max. 25 tekens 

<ADR_TELEFAX> Faxnummer Max. 25 tekens 

<ADR_EAN> EAN-code Max. 13 tekens 

NAW_VERZENDADRES

Veldnaam Omschrijving Mogelijke inhoud Belangrijk

<NAW_VERZENDADRES> Verzendadres of Besteladres Zie hierna bij Velden van het Verzendadres/Besteladres

Velden van het Verzendadres/Besteladres

Veldnaam Omschrijving Mogelijke invoer Belangrijk

Adresvelden; zie hiervoor, bij Velden van het Adres

<ADR_NUMMER> Nummer van verzendadres of 
besteladres 

Verplicht. Max. 3 cijfers, als het adres al voorkomt als verzendadres bij deze debiteur/crediteur , dan wordt 
het adres gewijzigd (als de importlayout dat toestaat).

<ADR_OMSCHRIJVING> Omschrijving van verzendadres of 
besteladres 

Max. 40 tekens 

<ADR_CONTACTPERSOON> Nummer contactpersoon van 
verzendadres of besteladres 

Max. 3 cijfers, moet voorkomen als contactpersoon bij deze debiteur/crediteur of via dit bestand worden 
ingelezen 

<ADR_OPMERKING> Opmerking van verzend adres of 
besteladres 

<ADR_VRIJERUBRIEKEN> Vrije rubrieken verzend adres/bestel 
adres 

Een of meer keren <ADR_VRIJERUBRIEK>

ADR_VRIJERUBRIEK

Veldnaam Omschrijving Mogelijke inhoud Belangrijk

<ADR_VRIJERUBRIEK> Gegevens van de vrije rubriek Zie hierna bij Velden van de vrije rubriek Verzendadres/Besteladres

Velden van de Vrije rubrieken Verzendadres/Besteladres

Veldnaam Omschrijving Mogelijke invoer Belangrijk

<ADR_VRIJERUBRIEK_NAAM> Omschrijving vrije rubriek van de verzendadressen of besteladressen Max. 40 tekens, moet bestaan in King 

<ADR_VRIJERUBRIEK_WAARDE> Afhankelijk van het type rubriek. 

NAW_SELECTIE

Veldnaam Omschrijving Mogelijke inhoud Belangrijk

<NAW_SELECTIE> Gegevens van de selectiecode Zie hierna bij Velden van de Selectiecode Debiteur/Crediteur/Relatie

Velden van de Selectiecode Debiteur/Crediteur/Relatie

Veldnaam Omschrijving Mogelijke invoer Belangrijk

<NAW_SELECTIECODE> Selectiecode van de debiteur, crediteur of relatie Max. 3 tekens, moet voorkomen in selectiecodetabel van het doel-NAW-bestand 

NAW_CONTACTPERSOON

Veldnaam Omschrijving Mogelijke inhoud Belangrijk

<NAW_CONTACTPERSOON> Gegevens van de conctactpersoon Zie hierna bij Velden van de Contactpersoon

Velden van de Contactpersonen

Veldnaam Omschrijving Mogelijke invoer Belangrijk

<CP_NUMMER> Nummer contactpersoon Max. 3 cijfers 

<CP_ACHTERNAAM> Achternaam contactpersoon Max. 40 tekens 

<CP_VOORVOEGSEL> Voorvoegsel contactpersoon Max. 40 tekens 

<CP_VOORLETTERS> Voorletters contactpersoon Max. 15 tekens 

<CP_VOORNAAM> Voornaam contactpersoon Max. 40 tekens 

<CP_TITEL> Titel contactpersoon Max. 15 tekens 

<CP_ACHTERVOEGSEL> Achtervoegsel contactpersoon Max. 15 tekens 

<CP_VOLLEDIGENAAM> Volledige naam Max. 40 tekens Als het veld leeg is, wordt het ingevuld overeenkomstig de 
instelling in Aanhefteksten

<CP_GESLACHT> Geslacht contactpersoon MAN, VROUW of ONBEKEND 
(hoofdletters!) 

Als het veld leeg is, wordt ONBEKEND gekozen 

<CP_TELEFOON> Telefoonnummer contactpersoon Max. 25 tekens 

<CP_TELEFOON2> Telefoonnummer 2 contactpersoon Max. 25 tekens 

<CP_TELEFAX> Faxnummer contactpersoon Max. 25 tekens 

<CP_EMAIL> E-mail-adres contactpersoon Max. 80 tekens 

<CP_CONTRIBUTIECODE> Contributiecode contactpersoon (alleen bij 
contactpersonen van debiteur) 

Max. 3 cijfers, moet voorkomen in King Alleen ingelezen vanaf versie Facturering en bij debiteur-
contactpersonen 

<CP_NAAMINADRES> Naam in adres Max. 60 tekens Als het veld leeg is, wordt het ingevuld overeenkomstig de 
instelling in Aanhefteksten

<CP_NAAMINAANHEF> Naam in aanhef Max. 60 tekens Als het veld leeg is, wordt het ingevuld overeenkomstig de 
instelling in Aanhefteksten

<CP_NAAMINBRIEF> Naam in brief Max. 60 tekens Als het veld leeg is, wordt het ingevuld overeenkomstig de 
instelling in Aanhefteksten

<CP_FUNCTIES > Functies contactpersoon Een of meer keren <CP_FUNCTIE>

<CP_SELECTIES> Selectiecodes contactpersoon Een of meer keren <CP_SELECTIE>

<CP_OPMERKING> Opmerking contactpersoon 
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Veldnaam Omschrijving Mogelijke invoer Belangrijk
<CP_VRIJERUBRIEKEN> Vrije rubrieken contactpersoon Een of meer keren 

<CP_VRIJERUBRIEK>

CP_FUNCTIE

Veldnaam Omschrijving Mogelijke invoer Belangrijk

<CP_FUNCTIE> Functie van de contactpersoon Zie hierna, bij Velden van de Contactpersoonfunctie 

Velden van de Contactpersoonfunctie

Veldnaam Omschrijving Mogelijke invoer Belangrijk

<CP_FUNCTIENUMMER> Nummer contactpersoonfunctie Max. 3 cijfers, moet voorkomen in King 

<CP_VOORKEUR> Voorkeurcontactpersoon true of false (hoofd- en/of kleine letters); 1 of 0 

CP_SELECTIE

Veldnaam Omschrijving Mogelijke invoer Belangrijk

<CP_SELECTIE> Selectie van de contactpersoon Zie hierna, bij Velden van de Selectiecode Contactpersoon 

Velden van de Selectiecode Contactpersoon

Veldnaam Omschrijving Mogelijke invoer Belangrijk

<CP_SELECTIECODE> Selectiecode van de contactpersoon Max. 3 tekens, moet voorkomen in selectiecodetabel van het doel-NAW-bestand 

CP_VRIJERUBRIEK

Veldnaam Omschrijving Mogelijke invoer Belangrijk

<CP_VRIJERUBRIEK> Vrije rubriek van de contactpersoon Zie hierna, bij Velden van de Vrije rubriek Contactpersoon 

Velden van de Vrije rubriek Contactpersoon

Veldnaam Omschrijving Mogelijke invoer Belangrijk

<CP_VRIJERUBRIEK_NAAM> Omschrijving vrije rubriek contactpersonen Max. 40 tekens, moet bestaan in King 

<CP_VRIJERUBRIEK_WAARDE> Afhankelijk van het type rubriek. 

NAW_DOCUMENT_INSTELLING

Veldnaam Omschrijving Mogelijke invoer Belangrijk

<NAW_DOCUMENT_INSTELLING> Zie hierna, bij Velden van de Document-instellingen 

Velden van de Document-instellingen

Veldnaam Omschrijving Mogelijke invoer Belangrijk

<DOC_DOCUMENTSOORT> Document Bij debiteuren: OFFERTE, ORDERBEV, PAKBON, 
PAKBONDIRLEV, PROFORMA, FACTBATCH, 
FACTDIRECT, FACTPROJECT, REKOVERZICHT, 
INCASSOMISLUKT, AANMANING1, 
AANMANING2, AANMANING3, AANMANING4 
(hoofdletters!) 
Bij crediteuren: BESTELLING, 
BESTELLINGDIRLEV(hoofdletters!) 
Bij relaties: OFFERTE (hoofdletters!) 

Invoer verplicht. PAKBON alleen ingelezen vanaf versie Artikelen, 
FACTPROJECT alleen met de optie Uren of Projecten; INCASSOMISLUKT alleen 
met de optie Automatische incasso; BESTELLING alleen vanaf versie Logistiek; 
PAKBONDIRLEV en BESTELLINGDIRLEV alleen met de optie Directe inkoop. 
OFFERTE alleen vanaf versie Logistiek of met de optie Offertes. Elke 
documentsoort mag per debiteur, crediteur of relatie maar éénmaal in het bestand 
voorkomen. 

<DOC_REGELS> Zie hierna, bij 
Velden van de 
Document-regels 

Velden van de Document-regels

Veldnaam Omschrijving Mogelijke invoer Belangrijk

<DOC_REGELSOORT> Soort afdruk AFDRUK, EXTRA_AFDRUK of 
AFDRUKFORMAAT (hoofdletters!) 

<DOC_AFDRUKFORMAATNUMMER> Volgnummer 
afdrukformaat 

Max. 3 cijfers, moet voorkomen als 
afdrukformaat 

Alleen ingelezen als DOC_REGELSOORT gelijk is aan AFDRUKFORMAAT 

<DOC_AFDRUKVOORWAARDE> Wanneer afdrukken ALTIJD, NIETBIJEDI, ALLEENBIJEDI 
of NOOIT (hoofdletters!) 

NIETBIJEDI en ALLEENBIJEDI alleen ingelezen met de optie EDI-koppeling en 
bij debiteuren 

<DOC_LAYOUTNUMMER_EXCLBTW> Layout excl. BTW Max. 3 cijfers, moet voorkomen als layout 
voor het gekozen NAW_DOCUMENT 

Alleen ingelezen met de optie Document-layouts per NAW. Niet van toepassing bij 
REKOVERZICHT, INCASSOMISLUKT, AANMANING1 t/m AANMANING4 
en XML-afdrukformaten 

<DOC_LAYOUTNUMMER_INCLBTW> Layout incl. BTW Max. 3 cijfers, moet voorkomen als layout 
voor het gekozen NAW_DOCUMENT 

Alleen ingelezen met de optie Document-layouts per NAW. Niet van toepassing bij 
BESTELLING en XML-afdrukformaten 

NAW_BANKREKENING

Veldnaam Omschrijving Mogelijke inhoud Belangrijk

<NAW_BANKREKENING> Gegevens van de bankrekening Zie hierna bij Velden van de Bankrekening

Velden van de Bankrekening

Veldnaam Omschrijving Mogelijke invoer Belangrijk

<BANK_REKENINGNUMMER> Bankrekeningnummer Max. 34 tekens, alfanumeriek Is binnenlands als het veld BANK_ISBINNENLAND 1 of true is, en 
buitenlands als het veld BANK_ISBINNENLAND 0 of false is. Als 
het veld BANK_ISBINNENLAND niet in het bestand voorkomt:

• worden bankrekeningen met alleen cijfers en 10 of 
minder posities door King als binnenlandse rekening 
beschouwd, voorloopnullen worden in dat geval 
verwijderd; 

• worden rekeningen die beginnen met NL als 
binnenlandse rekening beschouwd en moeten een 
geldig IBAN zijn. Kleine letters worden bij het inlezen 
omgezet naar hoofdletters. 

<BANK_REKENINGHOUDER> Rekeninghouder Max. 70 tekens Als het veld leeg is, wordt de Naam1 van het vestigingsadres 
ingevuld 

<BANK_ADRES> Adres rekeninghouder Max. 70 tekens Als het veld leeg is, wordt de Straat + Huisnummer van het 
vestigingsadres ingevuld 

<BANK_POSTCODE> Postcode rekeninghouder Afhankelijk van postcode-sjabloon Plaats geen spatie tussen de vier letters en de twee cijfers van de 
postcode 

<BANK_WOONPLAATS> Woonplaats 
rekeninghouder 

Max. 70 tekens Als het veld leeg is, wordt de Woonplaats van het vestigingsadres 
ingevuld 

<BANK_LANDCODE> Landcode rekeninghouder Max. 3 tekens 

<BANK_ISINCASSOREKENING> Bankrekening t.b.v. 
automatische incasso 

true of false (hoofd- en/of kleine 
letters); 1 of 0 

Alleen ingelezen bij debiteuren en met optie Automatische incasso 

<BANK_ISBETALINGSOPDRACHTENREKENING> Alleen ingelezen bij crediteuren 
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Veldnaam Omschrijving Mogelijke invoer Belangrijk
Bankrekening t.b.v 
betalingsopdrachten 

true of false (hoofd- en/of kleine 
letters); 1 of 0 

<BANK_ISDEFAULTREKENING> Default-bankrekening true of false (hoofd- en/of kleine 
letters); 1 of 0 

<BANK_ISZUIVEREREKENING> Zuivere rekening true of false (hoofd- en/of kleine 
letters); 1 of 0 

<BANK_ISBINNENLAND> Binnenlandse rekening true of false (hoofd- en/of kleine 
letters); 1 of 0 

Het rekeningnummer is binnenlands als het veld 
BANK_ISBINNENLAND 1 of true is, en buitenlands als het veld 
BANK_ISBINNENLAND 0 of false is. Als het veld 
BANK_ISBINNENLAND niet in het bestand voorkomt: 

• worden bankrekeningen met alleen cijfers en 10 of 
minder posities door King als binnenlandse rekening 
beschouwd, voorloopnullen worden in dat geval 
verwijderd; 

• worden rekeningen die beginnen met NL als 
binnenlandse rekening beschouwd en moeten een 
geldig IBAN zijn 

<BANK_BIC> Bank Identifier Code 
(BIC) van de bank 

Max. 11 posities 

<BANK_KANTOORNAAM> Naam van de bank Max. 70 posities 

<BANK_KANTOORADRES> Adres van de bank Max. 70 posities 

<BANK_KANTOORPOSTCODE> Postcode van de bank Max. 70 posities Er wordt geen rekening gehouden met de postcode-sjabloon van de 
betreffende landcode Tip: vul bij Nederlandse postcodes geen spatie 
in tussen de cijfers en de letters 

<BANK_KANTOORPLAATS> Vestigingsplaats van de 
bank 

Max. 70 posities 

<BANK_KANTOORLANDCODE> Land van vestiging van de 
bank 

Max. 3 posities 

<BANK_OPMERKING> Opmerking

<BANK_INCASSOMACHTIGINGEN> Machtigingen een of meer keren 
BANK_INCASSOMACHTIGING

Alleen ingelezen bij debiteuren en met de optie Automatische 
incasso

<BANK_SOORTOPDRACHT> Code Soort opdracht 1 positie Alleen ingelezen bij crediteuren

<BANK_SOORTUITVOERING> Code Soort uitvoering 1 positie Alleen ingelezen bij crediteuren

<BANK_KOSTENBINNENLAND> Code Kosten binnenland 1 positie Alleen ingelezen bij crediteuren

<BANK_KOSTENBUITENLAND> Code Kosten 
correspondent 

1 positie Alleen ingelezen bij crediteuren

<BANK_INSTRUCTIE1> Code betaalinstructie 1 Max. 2 posities Alleen ingelezen bij crediteuren

<BANK_INSTRUCTIE2> Code betaalinstructie 2 Max. 2 posities Alleen ingelezen bij crediteuren

<BANK_INSTRUCTIE3> Code betaalinstructie 3 Max. 2 posities Alleen ingelezen bij crediteuren

<BANK_INSTRUCTIE4> Code betaalinstructie 4 Max. 2 posities Alleen ingelezen bij crediteuren

BANK_INCASSOMACHTIGING

Veldnaam Omschrijving Mogelijke inhoud Belangrijk

<BANK_INCASSOMACHTIGING> Gegevens van de incassomachtiging Zie hierna bij Velden van de Incassomachtiging

Velden van de Incassomachtiging

Veldnaam Omschrijving Mogelijke invoer Belangrijk

<ICM_REFERENTIE> Referentie 35 posities Verplicht. Bij de import worden de machtigingen alleen toegevoegd (en dus niet 
gewijzigd) aan een bankrekening. Om te bepalen of een machtiging al bestaat 
bij een rekening, wordt er gecontroleerd of de combinatie van "Bevoegdheid, 
Datum ondertekening, Maximum bedrag, Referentie, Vervallen" al bestaat. 
Bestaat deze nog niet, dan wordt deze toegevoegd. 

<ICM_INCASSOSCHEMA> Incassoschema CORE, B2B (hoofdletters!) Als het veld niet voorkomt, wordt CORE gebruikt.

<ICM_DATUMONDERTEKENING> Datum 
ondertekening

JJJJ-MM-DD

<ICM_BEVOEGDHEID> Bevoegdheid DOORLOPEND, EENMALIG 
(hoofdletters!)

Verplicht.

<ICM_OPZEGDATUM> Opzegdatum JJJJ-MM-DD

<ICM_VERVALLEN> Vervallen true of false (hoofd- en/of kleine letters); 
1 of 0

Bij het toevoegen van een niet-vervallen machtiging, wordt een 
eventuele bestaande niet-vervallen machtiging met dezelfde referentie, 
op vervallen gezet. Er kan per referentie maar een niet-vervallen 
machtiging zijn. Als het veld leeg is, wordt 0 gebruikt.

<ICM_MAXIMUMBEDRAG> Maximumbedrag Als het veld leeg is, wordt 0 gebruikt

<INCASSOMACHTIGINGEN_GEBRUIKT> Historie 
machtigingen

Een of meer keren 
INCASSOMACHTIGING_GEBRUIKT

INCASSOMACHTIGING_GEBRUIKT

Veldnaam Omschrijving Mogelijke inhoud Belangrijk

<INCASSOMACHTIGING_GEBRUIKT> Gegevens van de gebruikte incassomachtiging Zie hierna bij Velden van de Gebruikte Incassomachtiging

Velden van de Gebruikte incassomachtiging

Veldnaam Omschrijving Mogelijke invoer Belangrijk

<ICMGEB_TIMESTAMP> Datum en Tijd JJJJ-MM-
DDTuu:mm:ss 

Verplicht. Als een record wordt gevonden met dezelfde datum en tijd, dan wordt dit record 
niet opnieuw toegevoegd.

<ICMGEB_DATUMGEBRUIKT> Datum JJJJ-MM-DD Verplicht

<ICMGEB_INCASSANTREFERENTIE> Referentie incassant Verplicht. Heeft normaal gesproken dezelfde waarde als "Incassant-ID" in de 
Bedrijfsgegevens

<ICMGEB_NAWBIC> BIC van de betreffende 
debiteur

11 posities

NAW_AFLEVERDAG

Veldnaam Omschrijving Mogelijke inhoud Belangrijk

<NAW_AFLEVERDAG> Gegevens van de afleverdag Zie hierna bij Velden van de Afleverdag Crediteur

Velden van de Afleverdag Crediteur

Veldnaam Omschrijving Mogelijke invoer Belangrijk

<AFLEVERDAG> Afleverdag ZON, MAA, DIN, WOE, DON, VRI of ZAT (hoofdletters!)

<AFLEVERMOMENT> Aflevermoment Max. 40 posities

<BESTELLENVOOR> Bestellen voor ZON, MAA, DIN, WOE, DON, VRI of ZAT (hoofdletters!)

<TIJDSTIP> Tijdstip
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NAW_VRIJERUBRIEK

Veldnaam Omschrijving Mogelijke inhoud Belangrijk

<NAW_VRIJERUBRIEK Gegevens van de vrije rubriek van de debiteur, crediteur of relatie Zie hierna bij Velden van de Vrije rubriek Debiteur/Crediteur/Relatie

Velden van de Vrije rubriek Debiteur/Crediteur/Relatie

Veldnaam Omschrijving Mogelijke invoer Belangrijk

<NAW_VRIJERUBRIEK_NAAM> Omschrijving vrije rubriek debiteuren, crediteuren of relaties Max. 40 tekens, moet bestaan in King 

<NAW_VRIJERUBRIEK_WAARDE> Afhankelijk van het type rubriek. 

Voorbeeld van een XML-inleesbestand met debiteuren:
<KING_DEBITEUREN> 

<DEBITEUREN> 

<DEBITEUR> 

<NAW_NUMMER>12001795</NAW_NUMMER> 

<NAW_ZOEKCODE>DUIZENDD</NAW_ZOEKCODE> 

<NAW_BETALINGSCONDITIE>3</NAW_BETALINGSCONDITIE> 

<NAW_LEVERINGSCONDITIE>1</NAW_LEVERINGSCONDITIE> 

<NAW_VALUTACODE>Eur</NAW_VALUTACODE> 

<NAW_BTWCODE>1</NAW_BTWCODE> 

<NAW_TAALCODE>N</NAW_TAALCODE> 

<NAW_KREDIETLIMIET>12500</NAW_KREDIETLIMIET> 

<NAW_AANMANINGSTYPE>AANMANING</NAW_AANMANINGSTYPE> 

<NAW_BTWNUMMER>NL003456789B01</NAW_BTWNUMMER> 

<NAW_APARTEFACTUREN>NEE</NAW_APARTEFACTUREN> 

<NAW_FACTURERENINEXBTW>EXCLBTW</NAW_FACTURERENINEXBTW> 

<NAW_FACTUURADRESSOORT>COR</NAW_FACTUURADRESSOORT> 

<NAW_VERZENDADRESSOORT>VERZ</NAW_VERZENDADRESSOORT> 

<NAW_VERZENDADRESNUMMER>1</NAW_VERZENDADRESNUMMER> 

<NAW_EINDBESTEMMINGSOORT>NVT</NAW_EINDBESTEMMINGSOORT> 

<NAW_VERTEGENWOORDIGER>12</NAW_VERTEGENWOORDIGER> 

<NAW_DEBITEURGROEP>34</NAW_DEBITEURGROEP> 

<NAW_AANTALKOPIEFACTUREN>1</NAW_AANTALKOPIEFACTUREN> 

<NAW_ORDERKORTINGSOORT>DEBGRP</NAW_ORDERKORTINGSOORT> 

<NAW_ORDERKORTING>0</NAW_ORDERKORTING> 

<NAW_CONTRIBUTIECODE>1</NAW_CONTRIBUTIECODE> 

<NAW_BLOKKEERORDERINVOER>false</NAW_BLOKKEERORDERINVOER> 

<NAW_WEBKLANT>true</NAW_WEBKLANT> 

<NAW_KVKNUMMER>65437890</NAW_KVKNUMMER> 

<NAW_INKOOPCOMBINATIE>1</NAW_INKOOPCOMBINATIE> 

<NAW_DEBITEURNUMMERFACTUUR>12006530</NAW_DEBITEURNUMMERFACTUUR> 

<NAW_DEBITEURNUMMEROMZET>12001795</NAW_DEBITEURNUMMEROMZET> 

<NAW_DEBITEURNUMMERPRIJZEN>12006530</NAW_DEBITEURNUMMERPRIJZEN> 

<NAW_WEBSITE>www.incassoduizenddaalders.nl</NAW_WEBSITE> 

<NAW_VESTIGINGADRES> 

<ADR_NAAM1>Firma Duizenddaalders en Zoon</ADR_NAAM1> 

<ADR_NAAM2>Incassobureau</ADR_NAAM2> 

<ADR_STRAAT>Bilderdijkstraat</ADR_STRAAT> 

<ADR_HUISNUMMER>19</ADR_HUISNUMMER> 

<ADR_POSTCODE>2811EE</ADR_POSTCODE> 

<ADR_WOONPLAATS>DEN HAAG</ADR_WOONPLAATS> 

<ADR_LAND>NL</ADR_LAND> 

<ADR_EMAIL>info@duizenddaalders.nl</ADR_EMAIL> 

<ADR_TELEFOON>070-5393980</ADR_TELEFOON> 

<ADR_TELEFAX>070-5393938</ADR_TELEFAX> 

</NAW_VESTIGINGADRES> 

<NAW_CORRESPONDENTIEADRES> 

<ADR_NAAM1>Firma Duizenddaalders en Zoon</ADR_NAAM1> 

<ADR_NAAM2>Incassobureau</ADR_NAAM2> 

<ADR_STRAAT>Postbus</ADR_STRAAT> 

<ADR_HUISNUMMER>2300</ADR_HUISNUMMER> 

<ADR_POSTCODE>2811PB</ADR_POSTCODE> 

<ADR_WOONPLAATS>DEN HAAG</ADR_WOONPLAATS> 

<ADR_LAND>NL</ADR_LAND> 

<ADR_EMAIL>info@duizenddaalders.nl</ADR_EMAIL> 

<ADR_TELEFOON>070-5393980</ADR_TELEFOON> 

<ADR_TELEFAX>070-5393938</ADR_TELEFAX> 

</NAW_CORRESPONDENTIEADRES> 

<NAW_CONTACTPERSONEN> 

<NAW_CONTACTPERSOON> 

<CP_NUMMER>1</CP_NUMMER> 

<CP_ACHTERNAAM>Woesthoven</CP_ACHTERNAAM> 

<CP_VOORLETTERS>C.</CP_VOORLETTERS> 

<CP_VOORNAAM>Catharina</CP_VOORNAAM> 

<CP_TITEL>mr.</CP_TITEL> 

<CP_VOLLEDIGENAAM>mr. C. Woesthoven</CP_VOLLEDIGENAAM> 

<CP_GESLACHT>VROUW</CP_GESLACHT> 

<CP_TELEFOON>070-5393980</CP_TELEFOON> 

<CP_TELEFOON2>06-23678901</CP_TELEFOON2> 

<CP_TELEFAX>070-5393938</CP_TELEFAX> 

<CP_EMAIL>cw@duizenddaalders.nl</CP_EMAIL> 

<CP_CONTRIBUTIECODE>1</CP_CONTRIBUTIECODE> 

<CP_NAAMINADRES>T.a.v. mevrouw mr. C. Woesthoven</CP_NAAMINADRES> 

<CP_NAAMINAANHEF>Geachte mevrouw Woesthoven</CP_NAAMINAANHEF> 

<CP_NAAMINBRIEF>mevrouw Woesthoven</CP_NAAMINBRIEF> 

<CP_FUNCTIES> 

<CP_FUNCTIE> 
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<CP_FUNCTIENUMMER>4</CP_FUNCTIENUMMER> 

<CP_VOORKEUR>true</CP_VOORKEUR> 

</CP_FUNCTIE> 

</CP_FUNCTIES> 

</NAW_CONTACTPERSOON> 

</NAW_CONTACTPERSONEN> 

<NAW_VERZENDADRESSEN> 

<NAW_VERZENDADRES> 

<ADR_NAAM1>Firma Duizenddaalders en Zoon</ADR_NAAM1> 

<ADR_NAAM2>Incassobureau</ADR_NAAM2> 

<ADR_STRAAT>Achterweg ZZ</ADR_STRAAT> 

<ADR_HUISNUMMER>2</ADR_HUISNUMMER> 

<ADR_POSTCODE>2908LV</ADR_POSTCODE> 

<ADR_WOONPLAATS>DEN HAAG</ADR_WOONPLAATS> 

<ADR_LAND>NL</ADR_LAND> 

<ADR_EMAIL>info@duizenddaalders.nl</ADR_EMAIL> 

<ADR_TELEFOON>070-5393980</ADR_TELEFOON> 

<ADR_TELEFAX>070-5393938</ADR_TELEFAX> 

<ADR_NUMMER>1</ADR_NUMMER> 

<ADR_CONTACTPERSOON>1</ADR_CONTACTPERSOON> 

<ADR_OPMERKING>Alle goederen boven de 5kg naar dit verzendadres</ADR_OPMERKING> 

</NAW_VERZENDADRES> 

</NAW_VERZENDADRESSEN> 

<NAW_SELECTIES> 

<NAW_SELECTIE> 

<NAW_SELECTIECODE>B2</NAW_SELECTIECODE> 

</NAW_SELECTIE> 

<NAW_SELECTIE> 

<NAW_SELECTIECODE>R8</NAW_SELECTIECODE> 

</NAW_SELECTIE> 

<NAW_SELECTIE> 

<NAW_SELECTIECODE>S2</NAW_SELECTIECODE> 

</NAW_SELECTIE> 

</NAW_SELECTIES> 

<NAW_BANKREKENINGEN> 

<NAW_BANKREKENING> 

<BANK_REKENINGNUMMER>1234567</BANK_REKENINGNUMMER> 

<BANK_REKENINGHOUDER>Firma Duizenddaalders en Zoon</BANK_REKENINGHOUDER> 

<BANK_ADRES>Bilderdijkstraat 19</BANK_ADRES> 

<BANK_POSTCODE>2811EE</BANK_POSTCODE> 

<BANK_WOONPLAATS>DEN HAAG</BANK_WOONPLAATS> 

<BANK_LANDCODE>NL</BANK_LANDCODE> 

<BANK_ISDEFAULTREKENING>false</BANK_ISDEFAULTREKENING> 

<BANK_ISINCASSOREKENING>false</BANK_ISINCASSOREKENING> 

<BANK_ISZUIVEREREKENING>false</BANK_ISZUIVEREREKENING> 

<BANK_ISBINNENLAND>true</BANK_ISBINNENLAND> 

</NAW_BANKREKENING> 

<NAW_BANKREKENING> 

<BANK_REKENINGNUMMER>693433027</BANK_REKENINGNUMMER> 

<BANK_REKENINGHOUDER>Firma Duizenddaalders en Zoon</BANK_REKENINGHOUDER> 

<BANK_ADRES>Bilderdijkstraat 19</BANK_ADRES> 

<BANK_POSTCODE>2811EE</BANK_POSTCODE> 

<BANK_WOONPLAATS>DEN HAAG</BANK_WOONPLAATS> 

<BANK_LANDCODE>NL</BANK_LANDCODE> 

<BANK_ISDEFAULTREKENING>true</BANK_ISDEFAULTREKENING> 

<BANK_ISINCASSOREKENING>false</BANK_ISINCASSOREKENING> 

<BANK_ISZUIVEREREKENING>true</BANK_ISZUIVEREREKENING> 

<BANK_ISBINNENLAND>true</BANK_ISBINNENLAND> 

</NAW_BANKREKENING> 

</NAW_BANKREKENINGEN> 

<NAW_DOCUMENTEN> 

<NAW_DOCUMENT_INSTELLING> 

<DOC_DOCUMENTSOORT>OFFERTE</DOC_DOCUMENTSOORT> 

<DOC_REGELS> 

<DOC_REGEL> 

<DOC_REGELSOORT>AFDRUK</DOC_REGELSOORT> 

<DOC_AFDRUKVOORWAARDE>NOOIT</DOC_AFDRUKVOORWAARDE> 

</DOC_REGEL> 

<DOC_REGEL> 

<DOC_REGELSOORT>AFDRUKFORMAAT</DOC_REGELSOORT> 

<DOC_AFDRUKFORMAATNUMMER>3</DOC_AFDRUKFORMAATNUMMER> 

<DOC_AFDRUKVOORWAARDE>ALTIJD</DOC_AFDRUKVOORWAARDE> 

<DOC_LAYOUTNUMMER_EXCLBTW>912</DOC_LAYOUTNUMMER_EXCLBTW> 

</DOC_REGEL> 

</DOC_REGELS> 

</NAW_DOCUMENT_INSTELLING> 

<NAW_DOCUMENT_INSTELLING> 

<DOC_DOCUMENTSOORT>PAKBON</DOC_DOCUMENTSOORT> 

<DOC_REGELS> 

<DOC_REGEL> 

<DOC_REGELSOORT>AFDRUK</DOC_REGELSOORT> 

<DOC_AFDRUKVOORWAARDE>ALTIJD</DOC_AFDRUKVOORWAARDE> 

</DOC_REGEL> 

</DOC_REGELS> 

</NAW_DOCUMENT_INSTELLING> 

<NAW_DOCUMENT_INSTELLING> 

pagina 8 van 10Eisen aan het XML-bestand met NAW-gegevens

31-12-2013file:///C:/HelpTrunk/Helptekst/King_Queen/Content/Import/Alg_Eisen_aan_het_XML_bestand_met_NA...



<DOC_DOCUMENTSOORT>PROFORMA</DOC_DOCUMENTSOORT> 

<DOC_REGELS> 

<DOC_REGEL> 

<DOC_REGELSOORT>AFDRUK</DOC_REGELSOORT> 

<DOC_AFDRUKVOORWAARDE>ALTIJD</DOC_AFDRUKVOORWAARDE> 

</DOC_REGEL> 

</DOC_REGELS> 

</NAW_DOCUMENT_INSTELLING> 

<NAW_DOCUMENT_INSTELLING> 

<DOC_DOCUMENTSOORT>FACTBATCH</DOC_DOCUMENTSOORT> 

<DOC_REGELS> 

<DOC_REGEL> 

<DOC_REGELSOORT>AFDRUK</DOC_REGELSOORT> 

<DOC_AFDRUKVOORWAARDE>NIETBIJEDI</DOC_AFDRUKVOORWAARDE> 

<DOC_LAYOUTNUMMER_EXCLBTW>902</DOC_LAYOUTNUMMER_EXCLBTW> 

</DOC_REGEL> 

<DOC_REGEL> 

<DOC_REGELSOORT>AFDRUKFORMAAT</DOC_REGELSOORT> 

<DOC_AFDRUKFORMAATNUMMER>12</DOC_AFDRUKFORMAATNUMMER> 

<DOC_AFDRUKVOORWAARDE>ALLEENBIJEDI</DOC_AFDRUKVOORWAARDE> 

</DOC_REGEL> 

</DOC_REGELS> 

</NAW_DOCUMENT_INSTELLING> 

<NAW_DOCUMENT_INSTELLING> 

<DOC_DOCUMENTSOORT>FACTDIRECT</DOC_DOCUMENTSOORT> 

<DOC_REGELS> 

<DOC_REGEL> 

<DOC_REGELSOORT>AFDRUK</DOC_REGELSOORT> 

<DOC_AFDRUKVOORWAARDE>NIETBIJEDI</DOC_AFDRUKVOORWAARDE> 

<DOC_LAYOUTNUMMER_EXCLBTW>902</DOC_LAYOUTNUMMER_EXCLBTW> 

</DOC_REGEL> 

<DOC_REGEL> 

<DOC_REGELSOORT>AFDRUKFORMAAT</DOC_REGELSOORT> 

<DOC_AFDRUKFORMAATNUMMER>12</DOC_AFDRUKFORMAATNUMMER> 

<DOC_AFDRUKVOORWAARDE>ALLEENBIJEDI</DOC_AFDRUKVOORWAARDE> 

</DOC_REGEL> 

</DOC_REGELS> 

</NAW_DOCUMENT_INSTELLING> 

<NAW_DOCUMENT_INSTELLING> 

<DOC_DOCUMENTSOORT>REKOVERZICHT</DOC_DOCUMENTSOORT> 

<DOC_REGELS> 

<DOC_REGEL> 

<DOC_REGELSOORT>AFDRUK</DOC_REGELSOORT> 

<DOC_AFDRUKVOORWAARDE>ALTIJD</DOC_AFDRUKVOORWAARDE> 

</DOC_REGEL> 

</DOC_REGELS> 

</NAW_DOCUMENT_INSTELLING> 

<NAW_DOCUMENT_INSTELLING> 

<DOC_DOCUMENTSOORT>AANMANING1</DOC_DOCUMENTSOORT> 

<DOC_REGELS> 

<DOC_REGEL> 

<DOC_REGELSOORT>AFDRUK</DOC_REGELSOORT> 

<DOC_AFDRUKVOORWAARDE>ALTIJD</DOC_AFDRUKVOORWAARDE> 

</DOC_REGEL> 

</DOC_REGELS> 

</NAW_DOCUMENT_INSTELLING> 

<NAW_DOCUMENT_INSTELLING> 

<DOC_DOCUMENTSOORT>AANMANING2</DOC_DOCUMENTSOORT> 

<DOC_REGELS> 

<DOC_REGEL> 

<DOC_REGELSOORT>AFDRUK</DOC_REGELSOORT> 

<DOC_AFDRUKVOORWAARDE>ALTIJD</DOC_AFDRUKVOORWAARDE> 

</DOC_REGEL> 

</DOC_REGELS> 

</NAW_DOCUMENT_INSTELLING> 

<NAW_DOCUMENT_INSTELLING> 

<DOC_DOCUMENTSOORT>AANMANING3</DOC_DOCUMENTSOORT> 

<DOC_REGELS> 

<DOC_REGEL> 

<DOC_REGELSOORT>AFDRUK</DOC_REGELSOORT> 

<DOC_AFDRUKVOORWAARDE>ALTIJD</DOC_AFDRUKVOORWAARDE> 

</DOC_REGEL> 

</DOC_REGELS> 

</NAW_DOCUMENT_INSTELLING> 

<NAW_DOCUMENT_INSTELLING> 

<DOC_DOCUMENTSOORT>AANMANING4</DOC_DOCUMENTSOORT> 

<DOC_REGELS> 

<DOC_REGEL> 

<DOC_REGELSOORT>AFDRUK</DOC_REGELSOORT> 

<DOC_AFDRUKVOORWAARDE>ALTIJD</DOC_AFDRUKVOORWAARDE> 

</DOC_REGEL> 

</DOC_REGELS> 

</NAW_DOCUMENT_INSTELLING> 

</NAW_DOCUMENTEN> 

<NAW_VRIJERUBRIEKEN> 

<NAW_VRIJERUBRIEK> 
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<NAW_VRIJERUBRIEK_NAAM>Regio-code</NAW_VRIJERUBRIEK_NAAM> 

<NAW_VRIJERUBRIEK_WAARDE>00</NAW_VRIJERUBRIEK_WAARDE> 

</NAW_VRIJERUBRIEK> 

<NAW_VRIJERUBRIEK> 

<NAW_VRIJERUBRIEK_NAAM>Website beheer</NAW_VRIJERUBRIEK_NAAM> 

<NAW_VRIJERUBRIEK_WAARDE>Beheer door ons</NAW_VRIJERUBRIEK_WAARDE> 

</NAW_VRIJERUBRIEK> 

</NAW_VRIJERUBRIEKEN> 

</DEBITEUR> 

</DEBITEUREN> 

</KING_DEBITEUREN> 

Voorbeeld van een XML-inleesbestand met relaties:
<KING_RELATIES> 

<RELATIES> 

<RELATIEBESTANDNUMMER>100</RELATIEBESTANDNUMMER> 

<RELATIE> 

<NAW_NUMMER>01</NAW_NUMMER> 

<NAW_ZOEKCODE>String</NAW_ZOEKCODE> 

<NAW_TAALCODE>N</NAW_TAALCODE> 

<NAW_OPMERKING>String</NAW_OPMERKING> 

<NAW_VESTIGINGADRES> 

enz. 

Overige aandachtspunten:

• Let op het juiste gebruik van hoofdletters en kleine letters. Ook in de openen en sluiten-tags moeten identieke hoofdletters/kleine letters voorkomen, dus een notatie als 
<NAW_VALUTACODE>DKK</NAW_Valutacode> wordt niet geaccepteerd! 

• De velden moeten in dezelfde volgorde in het bestand staan als in bovenstaande tabellen; 
• Per NAW-bestand (debiteuren, crediteuren, relaties) dient u een apart XML-bestand te gebruiken. Velden die voor een bepaald NAW-bestand niet van toepassing zijn (bijvoorbeeld 

Aanmaningtype bij crediteuren) worden bij het inlezen overgeslagen; 
• Bij vrije rubrieken is de mogelijke invoer afhankelijk van het type rubriek: bij een selectievakje is de mogelijke invoer true, false of 1, 0, bij een datumveld is de mogelijke invoer JJJJ-

MM-DD, bij een tijdveld UU:MM. Er wordt bij het inlezen geen rekening gehouden met een eventuele sjabloon. Een waarde die niet overeenkomt met de sjabloon van de betreffende 
vrije rubriek, wordt dus gewoon ingelezen. Op de andere kenmerken van de vrije rubriek (zoals de lengte) wordt wél gecontroleerd! 

• Als decimaalteken wordt de punt gebruikt; 
• Het enig toegestane datumformaat is JJJJ-MM-DD 
• Het inleesbestand kan het beste worden opgeslagen in UTF-8-encoding. Deze tekenset levert namelijk geen problemen op als in het bestand speciale tekens voorkomen, zoals é, ö of à, of 

het euroteken. Een bestand opgeslagen in ANSI-encoding kan ook worden ingelezen, maar als er speciale tekens in voorkomen dient u in de header van het XML-bestand het volgende 
attribuut op te nemen: encoding="ISO-8859-1", dus bijv. <?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>. Bestanden opgeslagen in een andere codering (bijv. Windows 1252) zijn niet 
in te lezen in King; 

• Bevat een veld in het inleesbestand meer tekens dan is toegestaan, dan kan dat veld niet worden ingelezen; 
• De tekens <, >, &, ‘ en " moeten in XML-bestanden voorkomen als: 

< &lt; 
> &gt; 
& &amp; 
‘ &apos; 
" &quot; 

Naar Inlezen XML-bestand
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