
Reiskostenbon handleiding 

1. Open het bestand Reiskostenbon.xls 

 

2. Na het openen van het 

bestand zal Excel mogelijk 

vragen macro’s in te 

schakelen. Klik als u deze 

melding krijgt op de 

button “Opties”. Krijgt u 

dit niet te zien, ga dan 

door naar stap  4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Vervolgens krijgt u het 

volgende scherm te zien. 

Selecteert u de optie 

“Deze inhoud 

inschakelen. En klik 

vervolgens op ok. 

Macro’s zijn noodzakelijk 

voor de berekening van 

de routes in de 

reiskostenbon.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Nu de macro’s ingeschakeld kunt u inloggen 

middels het inlogscherm dat u te zien krijgt. 

Als u dit niet te zien krijgt kunt u inloggen 

door op de button “inloggen” te klikken. U 

kunt hier uw gebruikersnaam en 

wachtwoord invullen. Als u deze nog niet 

heeft kunt u deze aanvragen via: 

info@locatienet.com of door een 

testaccount aan te vragen via het 

contactformulier op 

www.locatienet.com/testaccount-

aanvragen. 

 

  

 

5. Nadat u bent ingelogd kunt u beginnen met het gebruiken van de reiskostenbon. U kunt de 

adressen op verschillende manieren invullen. U kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om uitsluitend 

de postcode in te vullen. Maar het is ook mogelijk om een combinatie te maken van 

straat/woonplaats of alle gegevens in te vullen. De landcode mag u voor routes in Nederland 

leeglaten. Hier wordt automatisch NL ingevuld. Deze mogelijkheid is vooral bedoelt voor routes 

van en naar bestemmingen in het buitenland. 

 

 

 

 

6. Nu de adressen ingevuld zijn kunt u de instellingen 

voor de te berekenen routes bepalen. Klik op de 

button instellingen en u krijgt het menu rechts te 

zien. U kunt de gewenste instellingen selecteren 

en vervolgens op Ok klikken. 

 

 

 

mailto:info@locatienet.com
http://www.locatienet.com/dnn/Diensten/Testaccount/tabid/152/language/en/Default.aspx
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7. Als u de juiste instellingen heeft geselecteerd kunt u middels deze button de routes berekenen: 

 

 

De reiskostenbon zal dan de afstanden berekenen obv de door u geselecteerde instellingen.  

 

Mocht u ondanks deze handleiding nog vragen hebben over de reiskostenbon neem dan contact 

op met locatienet via info@locatienet.com of bel 0346 581 616 
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