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Handleiding Go2SEPA 
Dit document is de handleiding voor de web applicatie https://www.go2sepa.nl. U vindt hier informatie over het 
registratieproces en over het werken met Go2SEPA: uploaden van documenten, converteren, downloaden van uw 
SEPA bestanden, bijkopen van credits, enzovoort. 
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Als u nog niet bent geregistreerd... 
De applicatie Go2SEPA heeft bovenin een balk 
met functies die u nodig heeft om geregistreerd 
gebruiker te worden. 

Registratie 

Om Go2SEPA te kunnen gebruiken, moet u zich als gebruiker registreren. Hiervoor klikt u op de knop Registreren 
en vult u de gegevens in. Uw email adres wordt uw gebruikersnaam. 
 
Tijdens de registratie dient u tevens een aantal voorkeuren op te geven. 
 

 
 

● Voorkeur uitvoerformaat overschrijvingen en incasso’s: Dit is het bestandsformaat dat uw bank 
gemakkelijk kan verwerken. Vaak is dit pain.001.001.03 en pain.008.001.02, maar uw bank kan een 
ander formaat willen ontvangen. Deze instelling bepaalt het formaat van de bestanden die u van Go2SEPA 
downloadt na de conversie van uw betaalopdrachten.  

● Voorkeur hashwaarde: Uw administratiesysteem deelt u wellicht mee wat de “vingerafdruk” is van uw 
ClieOP03, GTB2 of BTL91 bestanden. Deze vingerafdruk is een hashwaarde die volgens een bepaalde 
methode wordt berekend, bijvoorbeeld MD5 of SHA256. Als u wilt verifiëren dat uw ClieOP03 of BTL91 
bestanden correct bij Go2SEPA aankomen, dan stelt u hier het type hashwaarde in. Bij uploaden van 
bestanden berekent Go2SEPA de hash, en u kunt deze waarde bij Go2SEPA vergelijken met de hashwaarde 
die uw administratiesysteem toont. Die waarden komen overeen als de bestanden onveranderd bij 
Go2SEPA zijn aangekomen. 

● Uw voorkeur voor een hashwaarde wordt ook gebruikt als uw SEPA bestanden worden gemaakt. Go2SEPA 
berekent dan per bestand de waarde. Als u de nieuwe SEPA bestanden naar uw bank stuurt, dan zal 
wellicht uw bank de hashwaarde van de ontvangen bestanden tonen. U kunt die waarde weer vergelijken 
met wat Go2SEPA weergeeft; als die overeenkomen dan is het bestand dat Go2SEPA maakt onveranderd 
bij uw bank aangekomen. 

● Creditor ID: Incasso-opdrachten in SEPA formaat moeten zijn voorzien van een z.g. Creditor ID. Dit 
gegeven komt niet voor in ClieOP03, GTB2 of BTL91; Go2SEPA moet dit gegeven dus aanvullen. U kunt uw 
Creditor ID bij uw bank opvragen. 
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Voordat u uw registratie-gegevens kunt versturen, dient u de Algemene 
Voorwaarden te lezen en te accorderen. Een link naar de voorwaarden vindt 
u onderaan de pagina. 

 
Als u het registratieformulier heeft ingevuld, dan ontvangt u op het door u opgegeven email adres een 
activerings-email. Klik op de link in de mail om de registratie af te ronden.  

Activerings-email aanvragen 

 
Als het lang duurt voordat u een activerings-email ontvangt, dan kan kunt u een nieuw mailtje aanvragen. Dit 
gebeurt op de pagina Registratie, onder in het scherm. Het is overigens waarschijnlijk dat uw email provider de 
activerings-email als spam ziet omdat het om een automatisch gegenereerd bericht gaat. Kijkt u dus in uw 
spam-map (ook junkmail genaamd), of voeg de afzender support@go2sepa.nl toe aan uw online-adresboek zodat 
uw email provider op de hoogte is. 

Inloggen 

Op de pagina Login kunt u inloggen met uw email adres en uw wachtwoord. Let op, dit kan pas nadat u de 
volledige registratie heeft afgerond, dus nadat u een activerings-email heeft ontvangen en op de link heeft 
geklikt. 
 
Uw account wordt na drie mislukte pogingen op non-actief gezet. Als dat gebeurt, dan kunt u contact opnemen 
met support@go2sepa.nl om uw account te laten resetten. 

Wachtwoord kwijt 

 
Als u uw wachtwoord bent vergeten, dan kunt u op de pagina login uw email adres invullen, en een nieuw 
wachtwoord wordt u toegezonden. Met behulp van dit nieuwe wachtwoord kunt u inloggen. Na inloggen kunt u een 
zelf gekozen wachtwoord instellen. 

Als u geregistreerde gebruiker bent... 
Als u het registratie-proces heeft doorlopen en 
bent ingelogd, dan ziet u boven in het scherm 
twee balken. De bovenste balk die over de hele 
lengte loopt geeft toegang tot functies zoals 
facturen en instellingen. 
 
Met de tweede balk, met de knoppen Bestanden, Overzicht en Uitvoer, converteert u uw bestanden. 
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Mijn Account: uw instellingen 

Alle instellingen die u bij de registratie heeft opgegeven (behoudens uw email adres, want daarmee logt u in) kunt 
u wijzigen onder Mijn Account; zoals de naam van uw organisatie, adres, en uw voorkeuren voor SEPA 
uitvoerformaten en hashwaarden. De pagina Mijn Account toont tevens hoeveel credits u nog overheeft.  
 

 

Wachtwoord wijzigen 

Onder Mijn Account kunt u tevens een nieuw wachtwoord kiezen. Wij raden u aan om een wachtwoord te kiezen 
dat niet gemakkelijk kan worden geraden. U vindt onderaan de pagina een link naar security tips. 

Mijn log 

Onder de knop Mijn log vindt u een overzicht van uw acties, zoals in- en uitloggen, uploaden van bestanden, 
converteren en aankopen van credits. Van de acties worden alleen de 100 laatste (meest recente) weergegeven. U 
kunt de weergave op het scherm sorteren door te klikken op de pijlknoppen. Als u een volledig overzicht van uw 
acties wilt, kunt u mailen met support@go2sepa.nl.  
 

 

Mijn Facturen 

Als u credits koopt, dan wordt van uw aankoop een factuur gemaakt. Het overzicht van al uw facturen vindt u 
onder de knop Mijn Facturen. Door te klikken op de knop Factuur tonen krijgt u een PDF-bestand dat u kunt 
afdrukken of bewaren voor uw administratie. 
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Credits Bijkopen 

Om betalingsopdrachten te converteren, heeft u per opdracht één credit nodig. Die koopt u met de knop Credits 
Bijkopen. Als u uw bank selecteert, stuurt Go2SEPA u door naar uw bank, waar u het desbetreffende bedrag 
accordeert. Belangrijk: Sluit niet uw browser maar wacht tot u door uw bank wordt teruggestuurd naar 
Go2SEPA. Dan beschikt u namelijk meteen over de aangekochte credits. Als u wel uw browser sluit, dan worden 
de credits pas later bijgeschreven.  
 
Het aantal credits dat u heeft kunt u altijd terugzien op de pagina Mijn Account. Het aantal credits dat u nodig 
heeft om een bestand te converteren, ziet u tijdens het converteren in Overzicht. 

Bestanden Converteren 
Het converteren van uw bestanden bestaat uit drie stappen, die met de knoppen Bestanden, Overzicht en Uitvoer 
worden bediend. U kunt naar believen tussen deze stappen navigeren; zolang u ingelogd blijft, onthoudt Go2SEPA 
“waar u mee bezig was”.  

Bestanden 

Het converteren van uw ClieOP03, BTL91 of Excel bestanden start met het scherm Bestanden: 

 
 
Op dit scherm moet u met behulp van de knop Choose File of Kies Bestand een bestand aanwijzen dat bij Go2SEPA 
wordt geconverteerd (de feitelijke naam van de knop hangt af van de taalinstelling van uw browser). Het 
aangewezen bestand wordt geüpload. Hierna kunt u nog meer bestanden toevoegen om in één keer te 
converteren. Het scherm Bestanden laat u altijd zien welke bestanden er klaarstaan. Nadat u bijv. twee bestanden 
heeft geüpload, ziet het scherm er als volgt uit: 
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In de kolom Type wordt aangegeven of het een ClieOP03, GTB2, BTL91 of Excel bestand betreft. Als u een ander 
bestand uploadt (of bijv. een Excel een bestand met onbekende indeling), dan zal Go2SEPA het bestand niet 
herkennen en een foutmelding laten zien. U kunt dan niet verder naar Overzicht of Uitvoer voordat u het niet 
herkende bestand uit de selectie haalt middels de knop Verwijderen.  
 
De kolom Hash geeft de hashwaarde weer van het bestand zoals dat door Go2SEPA is ontvangen. U kunt deze 
waarde vergelijken met de hashwaarde die uw administratiepakket meldt bij het aanmaken van bestanden. Dit 
geeft u de zekerheid dat het bestand zonder wijzigingen bij Go2SEPA is aangekomen . Als u een ander type 1

hashwaarde wilt zien (dan bijv. de hierboven weergegeven SHA256) dan kunt u naar Mijn Account gaan, uw 
voorkeur voor hashwaarden aanpassen, en terugkeren naar Bestanden. Go2SEPA zal de hash herberekenen volgens 
uw nieuwe voorkeur. 

Excel bestanden 

Hoe betaal- of incasso-sinstructies kunnen worden geüpload via Excel bestanden is verder uitgelegd in het 
hoofdstuk Tips en Truuks. In de meeste gevallen zult u van deze mogelijkheid niet gebruik maken en ClieOP03 of 
BTL91 bestanden uploaden. 

Overzicht 

De tweede stap is het overzicht. Hier ziet u: 
● Uit hoeveel opdrachten uw bestand(en) bestaat(n); 
● Hoeveel credits de conversie gaat kosten; 
● Hoeveel credits u beschikbaar heeft. 

 
Hieronder ziet u alle betaalopdrachten die Go2SEPA heeft ingelezen, met per betaalopdracht: 

● Uit welk bestand de opdracht komt,  
● Type van de opdracht (SDD, “SEPA Direct Debit” oftewel incasso, danwel SCT, “SEPA Credit Transfer, 

oftewel overboeking); 
● Valuta en bedrag; 
● Naam van de houder van de tegenrekening; 
● IBAN van de tegenrekening. 

 
Een voorbeeld is hieronder weergegeven. De feitelijke namen en rekeningnummers zijn onscherp gemaakt. Te 

1 Het vergelijken van hashwaarden is in het geval van Excel bestanden minder belangrijk, omdat u wellicht de 
invoer in Excel formaat “met de hand” maakt in plaats van middels een administratie-pakket. 
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zien is dat het aantal credits ruim voldoende is voor de conversie, en dat bij twee opdrachten de naam niet is 
gegeven. (Desalniettemin kan Go2SEPA de betalingsopdracht converteren en zal uw bank die uitvoeren.) 
 

  
 

Uitvoer 

De laatste stap van de conversie is Uitvoer: hier kunt u de SEPA bestanden inzien en downloaden. Voordat de 
feitelijke conversie wordt uitgevoerd en credits op uw tegoed in mindering worden gebracht, dient u de besteding 
van de credits te bevestigen. 
 

 
 
Vervolgens wordt in tabelvorm weergegeven welke bestanden Go2SEPA voor u heeft klaarstaan. 
 
In het onderste voorbeeld ziet u dat er vier bestanden zijn: 

● Een bestand van het type pain.008.001.01, waarin alle incasso’s zijn verzameld (als uw bank een andere 
voorkeur heeft voor pain.008 bestanden, dan kunt u dat instellen op scherm Mijn Account); 

● Een bestand van het type pain.001.001.02, waarin alle overboekingen zijn verzameld (als uw bank een 
andere voorkeur heeft voor pain.001 bestanden, dan kunt u dat instellen op scherm Mijn Account); 

● Een BTL91 bestand, waarin resterende buitenlandse niet-SEPA betalingen staan. Als Go2SEPA een 
dergelijk bestand maakt, dan betekent dat dat wel-SEPA betalingen in één van de “pain” bestanden 
staan, en niet-SEPA betalingen in het nieuwe BTL91 bestand staan. 

● Een bestand LEESMIJ.txt, met een verslag van de conversie. 
 
Of uit een BTL91 bestand alle betalingen als SEPA-betalingen kunnen worden verwerkt, of sommige betalingen 
niet geldige SEPA-betalingen zijn en dus in BTL91-formaat blijven, hangt af van de “SEPA reachability” van de 
bank van uw begunstigde of debiteur. Go2SEPA controleert dit bij de BTL91-conversie aan de hand van de meest 
recente informatie van EPC, de European Payment Council.  
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Bij elk uitvoerbestand geeft Go2SEPA de hashwaarde (vingerafdruk) weer, als dit is ingesteld in het scherm Mijn 
Account. Als u een ander type hashwaarde wilt zien, bijvoorbeeld een MD5-hash i.p.v. de hieronder getoonde 
SHA256 hash, dan kunt u uw voorkeur onder Mijn Account instellen en dan teruggaan naar scherm Uitvoer. 
Go2SEPA zal dan het nieuwe type hashwaarde laten zien. 

 

Wanneer worden credits verbruikt? 

Credits worden verbruikt op het moment dat u na het uploaden van bestanden voor de eerste keer feitelijk uw 
geconverteerde bestanden vraagt, dus bij klikken op Uitvoer.  
 
Als u eenmaal een set bestanden heeft geüpload, overzicht heeft bekeken, en de uitvoer heeft gezien, dan kunt u 
vrijelijk wisselen tussen Bestanden, Overzicht en Uitvoer. De conversie is dan al gebeurd; Go2SEPA verbruikt dan 
niet meer nieuwe credits maar toont alleen reeds beschikbare informatie. 
 
Als u echter hierna in het scherm Bestanden een nieuw bestand toevoegt, of een bestand uit de lijst verwijdert, 
dan zal Go2SEPA nieuwe uitvoerbestanden moeten maken - wat een nieuwe conversie betekent, dus credits 
verbruikt. 

Mandaten 
Wanneer u automatische Incasso opdrachten uitvoert, heeft u te maken met ‘Mandaten’. De SEPA richtlijnen 
schrijven voor u als incassant de keuze hebt tussen:  2

● Eenmalige Incasso 
● Doorlopende Incasso 

Eenmalige Incasso 

Bij een eenmalige Incasso volstaat een mandaat voor eenmalig gebruik. De standaard instelling van Go2SEPA gaat 
ervan uit dat uw incasso als een eenmalige incasso wordt aangemaakt. Go2SEPA produceert zelf een mandaat 
sleutel en de bijbehorende aansturing. Het SEPA Sequence Type zal de waarde OOFF krijgen (Spreek uit: 
One-Off). 

Doorlopende Incasso 

Wanneer u uw debiteur meerdere malen, bijvoorbeeld maandelijks, gaat incasseren, dan zou u natuurlijk elke 

2 U dient bij uw bank een SEPA Incasso Contract te openen van het type dat voor u van toepassing is. Dat kan 
SEPA Eenmalig, SEPA Doorlopend of beide zijn. 
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maand een eenmalige incasso kunnen aanbieden, maar u kunt er ook voor kiezen voor de doorlopende variant. 
Het voordeel daarvan is, dat u de eerste incasso 5 dagen voor incasso datum moet aanbieden maar de volgende 
slechts 2 dagen voor incasso datum. Het SEPA Sequence Type voor een doorlopende Incasso reeks is FRST (First), 
RCUR, (Recurrent) en FNAL (Final). Wanneer u besluit om gebruik te maken van SEPA Doorlopende Incasso 
Mandaten, dan moet u zich bewust zijn dat het correct aanleveren van dit Sequence Type zeer belangrijk is. Een 
RCUR incasso voordat een FRST correct is uitgevoerd, kan  worden afgekeurd door de bank van de debiteur. 3

Hoe kunt u Mandaten besturen ? 

Go2SEPA biedt u meerdere mogelijkheden om de gebruikte mandaten te besturen. 
● Optie 1. Omschrijvings velden 
● Optie 2. Automatische piloot.  

Optie 1. Omschrijving velden 

Zie bij tips en truuks voor de uitleg om deze details mee te sturen. 

Optie 2. Automatische Piloot 

Op het scherm “Mijn Account” kunt u de optie “Mandaten Beheer” op Automatisch zetten. 

 
 
Vanaf nu zal Go2SEPA Incasso Bestanden produceren van het type “Doorlopende Incasso”. Go2SEPA kijkt 
standaard naar de combinatie “Incassant - Debiteur”. Wanneer door U nog nooit een incasso voor deze debiteur is 
aangeboden, dan wordt er een nieuw mandaat aangelegd en deze wordt als FRST aangeboden. Op het moment dat 
u voor een 2e keer of vaker een incasso aanlevert voor dezelfde debiteur, dan wordt het zelfde mandaat genomen 
maar wordt het sequence type aangepast naar een RCUR. 
 
Nu kan het zijn dat u deze debiteur wilt incasseren voor verschillende producten of verschillende abonnementen. 

3 Hier gaan banken verschillend mee om. Om het risico uit te sluiten dat uw incasso’s om deze reden worden 
afgekeurd, is het belangrijk om de SEPA regels te volgen. 
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In dat geval wenst u dat deze onder verschillende mandaten bij de Debiteur ter incasso worden aangeboden. In dat 
geval kun u gebruik maken van de “Mandaat Sleutel” 

 
 
Het is wat lastig te lezen maar een hele krachtige mogelijkheid om uw unieke mandaten te besturen. 
In het getoonde voorbeeld wordt het mandaat bestuurd wanneer in omschrijvings regels een sleutel voorkomt van 
het patroon: 
 

[09]{3}[AZ]{2}[09]{2}[AZ]{4}[09]{10} 
 
Lees dit als volgt: 

De cijfers 0 t/m 9 precies 3 maal, gevolgd door 
De letters A t/m Z precies 2 maal, gevolg door 
etc. 

 
In dit voorbeeld is de unieke mandaat sleutel dus bepaald door een product nummer van 3 cijfers gevolgd door een 
IBAN nummer. Volgens dit voorbeeld zou deze waarde worden herkend als een mandaat sleutel: 
 

123NL01TEST0123456789 
 
Andere voorbeelden van geldige Mandaat sleutels zijn: 
 

● Product: Appels 
● Product: [0-9A-Z] 
● Hypotheek 
● Donald Duck 

Mijn Mandaten… 

Wanneer u de Automatische piloot heeft aangezet, dan verschijnt er een extra hoofdmenu item. 

 
 
U kunt op dit scherm zien welke mandaten Go2SEPA voor u heeft aangemaakt en wat er op dit mandaten voor 
incasso geschiedenis is uitgevoerd. U kunt desgewenst de mandaten exporteren naar een bestand voor hergebruik 
van deze mandaten in een andere toepassing. 
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Tips en Truuks 

Excel bestanden 

Go2SEPA kan betaal- en incasso-opdrachten in Excel bestanden lezen en hiermee de nodige SEPA bestanden 
maken. De werkwijze is hetzelfde als bij ClieOP03, GTB2 of BTL91-bestanden: u uploadt een Excel bestand in een 
bepaald formaat, Go2SEPA pluist uit welke opdrachten hierin staan, en u krijgt de nodige SEPA bestanden terug. 

Eerste werkblad 

De Excel bestanden die Go2SEPA kan verwerken, moeten volgens een zeer strikt formaat zijn opgebouwd. Het 
eerste werkblad van de Excel sheet moet een aantal “batches” noemen, die in volgende werkbladen verder zijn 
gedefinieerd. Dit kan het best worden uitgelegd met een voorbeeld. Hieronder ziet u het eerste werkblad van de 
Excel sheet, genaamd “BATCH”: 

 
 

De eerste rij van het werkblad (vetgedrukt in de figuur) zijn labels. . Het is belangrijk deze labels letterlijk over 
te nemen, de kolommen moeten genoemd zijn: NAME, DATE, TYPE, ACCOUNT en HOLDER. Vanaf rij 2 worden de 
gegevens gebruikt om betaalbestanden samen te stellen. 

1. De eerste kolom is de naam van een volgend werkblad. In het voorbeeld wordt verwezen naar drie andere 
werkbladen; SampleIncasso, SampleSalaris en SamplePayments. 

2. De tweede kolom is de gewenste datum van verwerking. Vaak zal dit asap zijn (“as soon as possible”), 
maar u kunt een toekomstige datum ingeven in het formaat dd-mm-jjjj.  

3. De derde kolom is het type van verwerking. Vaak zal dit zijn Payments (betalingen) of Collection 
(incasso). Het type Salary duidt een batch aan die ook uit betalingen bestaat, maar waarbij uw bank 
wellicht een andere rapportage van de betalingen hanteert. Salarisbetalingen worden vaak niet bij naam 
en toenaam genoemd op bankoverzichten vanwege privacy-redenen. 

4. De vierde kolom is het rekeningnummer waarvan wordt afgeboekt in het geval van betalingen, of wordt 
bijgeboekt in het geval van incasso-opdrachten. 

5. De laatste kolom is de naam van de rekeninghouder. 
In de Excel sheet mogen zoveel “batches” zijn genoemd als u wilt (of als Excel toestaat). Het kan bijvoorbeeld 
overzichtelijker zijn om meerdere Payments werkbladen aan te maken. Go2SEPA zal de opdrachten in de 
meerdere werkbladen combineren tot één SEPA bestand. 

Werkbladen met incasso-opdrachten 

Incasso-batches, zoals hierboven SampleIncasso, hebben ook weer hun verplichte kolommen. Een voorbeeld is 
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hieronder weergegeven. 

 
 
 
 
Wederom heeft het werkblad verklarende namen op rij één (deze moet u, Engelstalig, letterlijk overnemen). 
Feitelijke informatie begint op rij twee en er zijn zes kolommen: 

1. Het bankrekeningnummer waarvan geïncasseerd wordt; 
2. De naam van de rekeninghouder; 
3. Stad van de rekeninghouder; 
4. Het bedrag in euro’s, met een komma als scheidingsteken; 
5. Omschrijving: Deze tekst komt op het rekeningafschrift van de rekeninghouder van wie u incasseert. U 

kunt hierin ook mandaat-informatie “verpakken” voor verdere verwerking door uw bank; zie hieronder 
het kopje “Mandaat-informate meesturen”. 

Werkbladen met Betalingen 

Een voorbeeld van een werkblad met betalingen is SimplePayments:  
 

 
 
 

Wederom is de eerste rij gebruikt voor labels en de feitelijke betaal-informatie begint op rij 2. De volgende 
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kolommen zijn nodig: 
1. De tegenrekening (waarop wordt overgemaakt); 
2. De naam van de rekeninghouder; 
3. De stad; 
4. Het bedrag in euro’s, met een komma als scheidingsteken; 
5. Een omschrijving, die op het rekeningafschrift komt. 

Werkbladen met Salaris-betalingen 

Salaris-betalingen hebben, zoals al vermeld, dezelfde structuur als gewone betalingen; alleen is in het eerste 
werkblad het type Salary vermeld. Verder zijn alle kolommen gelijk aan een werkblad met betalingen, zoals in dit 
voorbeeld het werkblad SamplePayments. 

Mandaat-informatie meesturen 

Go2SEPA produceert uitsluitend zogenaamde “eenmalige incasso” opdrachten. 

Mandaat-informatie via ClieOP03 

Bij de verwerking van incassobestanden moet in het SEPA bestand mandaat-informatie worden opgenomen. Dit 
staat niet in de oudere ClieOP03 bestanden. Go2SEPA lost dit op door de SEPA bestanden te verrijken met 
dummy-mandaten, dit is een door Go2SEPA gegenereerd kenmerk. 
 
Standaard genereert Go2SEPA dummy mandaten in de vorm van een unieke code van 32 posities en en 
machtigings datum van 1 november 2009. Voorbeeld van een Dummy Mandaat zoals Go2SEPA deze aanmaakt: 
 
<MndtRltdInf> 
<MndtId>1cb08ae4f8141efa1e6be316ce5029fb</MndtId> 
<DtOfSgntr>20091101</DtOfSgntr> 
<AmdmntInd>false</AmdmntInd> 

</MndtRltdInf> 
 
U kunt per betaling ook een eigen machtigingskenmerk meegeven. In dat geval zal Go2SEPA uw mandaat kenmerk 
hanteren. Het formaat waarin dat door Go2SEPA wordt herkend is als volgt. 
 
Zorg ervoor dat in de ClieOP omschrijvings regels (0160A) de volgende specificatie wordt gehanteerd: 
 

MANDATE: <machtigings-kenmerk> 
SIGNED: <DD.MM.YYYY> of <DD-MM-YYYY> 

 
Voorbeeld in ClieOP bestand: 
 
0160AMANDATE: CN1110002P  
0160ASIGNED: 20.03.2012 
 
De datum van de machtiging geeft u op als de dag, de maand en het jaar van tekenen, gescheiden door 
min-tekens of door punten. Go2SEPA “pikt dit op” uit uw ClieOP03 bestand als de teksten MANDATE en SIGNED 
worden gevonden. De volgorde maakt niet uit (eerst MANDATE of eerst SIGNED). De informatie mag op één regel 
staan of verdeeld over meerdere regels. Let op dat achter MANDATE en SIGNED een dubbele punt moet staan en 
minstens één spatie. 
 
In de SEPA Incasso bestand zult u deze machtiging terug zien als: 
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<MndtRltdInf> 
<MndtId>CN1110002P</MndtId> 
<DtOfSgntr>20120320</DtOfSgntr> 
<AmdmntInd>false</AmdmntInd> 

</MndtRltdInf> 
 
N.B. Wanneer u via de ClieOP omschrijvingsregels een machtigingskenmerk meegeeft, dan zal dit eveneens in de 
SEPA omschrijvingsregels worden vermeld, u zult dus tevens zien: 
 
<RmtInf> 
<Ustrd>MANDATE: CN1110002P SIGNED: 20.03.2012</Ustrd> 

</RmtInf> 

Mandaat-informatie via Excel 

Ook middels Excel kunt u mandaat-informatie laten “inpakken” in SEPA bestanden. In dat geval vult u de kolom 
DESCRIPTION in het werkblad met uw incasso-opdrachten als volgt in: 

● U begint de tekst met MANDATE: 
● Het woord hierachter (tot aan een spatie) wordt gebruikt als machtigings-nummer 
● Hierna zet u een spatie, en SIGNED: 
● Het woord hierachter wordt gebruikt als ingangsdatum. 

 
Bijvoorbeeld is in het volgende Excel bestand de de machtiging “123456” en de ingangsdatum 1 januari 2013: 
 

 

Afdwingen SEPA Sequence Type 

Het kan voorkomen dat u wilt afdwingen dat Go2SEPA een bepaald Sequence Type zal toepassen voor een incasso. 
In dat geval kunt u dat meegeven aan de mandaat regels als volgt: 

Afdwingen van een ‘First’ incasso: 

0160AMANDATE: CN1110002P  
0160ASIGNED: 20.03.2012 
0160ASEQ: FRST 
 

Afdwingen van een ‘Recurrent’ incasso: 
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0160AMANDATE: CN1110002P  
0160ASIGNED: 20.03.2012 
0160ASEQ: RCUR 

Afdwingen van een ‘Final’ incasso: 

0160AMANDATE: CN1110002P  
0160ASIGNED: 20.03.2012 
0160ASEQ: FNAL 
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