Handleiding klantportal

In deze handleiding vindt u uitleg over ons klantportal. Heeft u een vraag waarop u het antwoord
niet in de handleiding kunt vinden, neemt u dan contact met ons op. Wij helpen u graag!
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Inloggen op het klantportal
Zodra wij u toevoegen op ons klantportal krijgt u van ons een e-mail met daarin een link voor het
instellen van een wachtwoord. De gebruikersnaam voor de portal is het e-mailadres waar de e-mail
naartoe is verzonden. Mocht u problemen ondervinden bij het gebruik van de portal dan kunt u ons
dit altijd laten weten, wij staan uiteraard open voor suggesties en verbeteringen.
De portal is bereikbaar via onze website www.heermeester.nl, rechtsboven op de pagina staat een
verwijzing naar de login pagina.

Afb.: website met rechtsboven de verwijzing naar de login pagina

Als u op de login button drukt, opent de nieuwe pagina waar u kunt inloggen.
De gebruikersnaam is het e-mailadres waar u de e-mail voor de toegang tot de portal heeft gekregen.
Mocht u uw wachtwoord zijn vergeten dan is het mogelijk om hier een nieuw wachtwoord aan te
vragen. U ontvangt dit via e-mail.

Afb.: inlogpagina

Afb.: opvragen nieuw wachtwoord

Portal
Binnen de portal krijgt u toegang tot uw onderneming(en). Binnen het portal kunt u wisselen tussen
uw ondernemingen om per onderneming de informatie te kunnen raadplegen. Indien er sprake is
van een fiscale eenheid is de aangifte te raadplegen bij de moeder/hoofd van de fiscale eenheid.

Afb.: homepage van het klantportal. Als u bent ingelogd als IB klant zal de tegel Mijn Account niet zichtbaar
zijn. Bij de rode pijl naast uw naam klikt u het menu naar beneden. Bij het tabblad ‘organisatie kiezen’ kunt u
schakelen tussen uw organisaties.

Mijn dossier
Uw dossier is onderverdeeld in 9 categorieën. In het dossier staan door u ingestuurde en door ons
geplaatste stukken. Zodra wij een stuk voor u op de portal plaatsen, krijgt u hier een e-mailnotificatie van.
In de categorie aangifte IB/aangifte Vpb komt uw aangifte te staan. Als u deze opent, kunt u deze
inzien, accorderen of afkeuren.

Afb.: Uw aangifte Vpb (of IB) die u online kunt goed- of afkeuren, inzien en afdrukken.

Mijn account
Op de pagina ‘mijn account’ vindt u de volgende informatie:
- Organisatiegegevens
- Persoonlijke gegevens
- Verwijderde contactpersonen
- Abonnementen
- Facturen en openstaande facturen
Uw persoonlijke en organisatiegegevens kunt u hier zelf aanpassen. Bijvoorbeeld wanneer er sprake
is van een adreswijziging.

Berichten
Op de berichten pagina kunt u bij ‘klantvragen’ uw ingestuurde vragen en antwoorden terugvinden.
Bij ‘vragen aan mij’ vindt u de berichten die wij u hebben gestuurd.
Vraag het Heer Meester
Op deze pagina kunt u een vraag insturen. U maakt een keuze een administratieve, fiscale of
salarisvraag. Zo komt u vraag zo snel mogelijk bij de juiste afdeling terecht. Wij streven er naar
binnen 2 werkdagen antwoord te geven op uw vraag.
Bestand uploaden
Hier kunt u (opgevraagde) documenten insturen. Denk bijvoorbeeld aan de gegevens voor de IB
aangifte of een ontvangen brief van de Belastingdienst.

Afb.: Op deze pagina stuurt u uw documenten in. Onderaan de pagina staat extra uitleg.

