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Inleiding Loon Online startklaar zetten 

U gaat aan de slag met Loon Online. In deze uitleg leest u wat Loon Online precies is, en 

hoe u het startklaar zet voor gebruik. 

 

Ook kijken we naar Loons licentie- en verwerkersovereenkomst en - in het directe verlengde 

daarvan - naar de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).  

 

• Wat is Loon Online? 

• Voor uw veiligheid: mini-factuur van 25 cent 

• Stap 1: Sterk wachtwoord 

• Stap 2: Rdp-file installeren op uw bureaublad 

• Stap 3: Contact maken met Loon Online 

• De licentie-overeenkomst en verwerkersovereenkomst (AVG) 

• Mailen vanuit Loon Online lukt niet?  

• Video-uitleg starten met Loon Online 

• Hoe nu verder? Snel aan de slag 

Wat is Loon Online? 

Loon Online geeft u de mogelijkheid om op elke plek met internetverbinding de 

salarisadministratie te doen. Loon Salarissoftware is bezig om Loon Online steeds verder te 

ontwikkelen. In het jaar 2020 gingen alle Loon-gebruikers over op Loon Online. Op 1 januari 

2021 moesten dus alle Loon-gebruikers zijn overgestapt op Loon Online en eindigt de 'lokale' 

versie van Loon (programmatuur en data op uw eigen computer).  
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Niet web-based maar via remote app 

NB Loon Online is geen web-based versie van Loon. Wat is Loon Online dan wel? Loon 

Online werkt met een zogeheten remote app. Die remote app (rdp-file) installeert u eenmalig 

op het bureaublad van uw computer. Via die remote app maakt u vervolgens contact met 

onze eigen server (private cloud), waarop het Loon-programma voor u draait.  

 

Iedere Loon-gebruiker heeft een eigen, veilig afgeschermde plek op onze eigen server. Op 

die server draait dus de Loon-programmatuur, maar ook al uw Loon-data wordt er 

opgeslagen (werknemer- en werkgevergegevens, verloningen, aangiften, et cetera). 

 
Uw voordelen Loon Online 

• U kunt op elke plek met internet uw salarisadministratie doen. 

• Dus op uw vakantieadres, maar ook bij uw klanten als u een administratiekantoor hebt. 

• U hoeft geen updates te installeren. Dat doen wij voor alle gebruikers in één keer tegelijk. 

• Loon Online is veilig. Het draait in de private cloud, op onze eigen, Nederlandse servers.  

• Loon Online is beschikbaar voor Windows, Apple Mac OS, Android en Chrome OS. 

 

Voor uw veiligheid: mini-factuur van 25 cent 

Vooraleerst dit advies: doorloop de aanmeldprocedure voor Loon op Proef in één keer. Dan 

kunt u direct aan de slag met Loon. Lukt het aanmelden u niet in één keer? Lees dan de mail 

die u Loon Salarissoftware hebt ontvangen voor verdere aanwijzingen. 

 

Voordat u met Loon op Proef  aan de slag kunt, ontvangt u een mini-factuur van € 0,25. Door 

de factuur is een aanvrager niet meer anoniem en houden we mogelijke kwaadwillenden 

buiten de deur. U betaalt de factuur heel simpel via iDEAL: 

 

 
Afbeelding: Beveiliging door betaling mini-factuur 

 

Stap 1: Sterk wachtwoord 

U belandt na de betaling vanzelf op deze pagina: https://mijn.loon.nl/maakwachtwoord.aspx 

 

Hierin staat een simpel en kort drie-stappenplan om Loon startklaar te zetten:  

https://www.loon.nl/Handleiding/LoonOnline_beveiliging.pdf
https://mijn.loon.nl/maakwachtwoord.aspx
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Afbeelding: Drie-stappenplan Loon startklaar zetten  

 

Stap 1 is dat u voor Loon Online een sterk wachtwoord bedenkt. Loon helpt u daarbij door aan 

te geven in de gekleurde balk of het wachtwoord veilig genoeg is. Is de balk groen dan klikt u 

op ‘Maak wachtwoord'.  

 

 
Afbeelding: Stap 1, Maak sterk wachtwoord voor Loon Online  

 

NB Onthoud uw wachtwoord goed. Loon Salarissoftware BV kent het niet en na dit scherm 

kunt ú het niet meer oproepen! 

 

Stap 2: Rdp-file installeren op uw bureaublad 

De tweede stap die u gaat nemen is: ‘Download de rdp-file’. De rdp-file gaat u op uw 

bureaublad installeren. Via die weg (rdp-file op uw bureaublad) maakt u altijd contact met 

Loon Online. 
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Afbeelding: Stap 2, Download rdp-file 

 

NB Het hangt sterk af van uw browser wat u nu precies te zien krijgt. De te volgen rode 

draad is echter duidelijk:  

- Installeer de rdp-file op uw Bureaublad. Sla hem daar dus op.  

- Kunt u de rdp-file niet vinden? Dan is de kans groot dat uw browser hem in uw download-

map heeft geplaatst. Haal de rdp-file daar weg en plaatst u 'm alsnog op uw Bureaublad.  

 

Afbeelding: Downloaden rdp-file op uw Bureaublad 

 

Als dit is gelukt dan ziet u nu dit nieuwe icoon op uw Bureaublad staan:  

 

 
Afbeelding: Icoon rdp-file Loon Online op uw Bureaublad 

 

Dit is het icoon dat u voortaan altijd gaat gebruiken om Loon Online op te starten.  
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Apple Mac OS? 

Werkt u met Apple Mac OS? Dan ziet de procedure voor het installeren van de rdp-file er 

anders uit. Leest u deze handleiding rdp-file voor Apple Mac OS: 

https://www.loon.nl/online/loon-op-proef-via-loon-online-voor-apple-mac-os 

 

Stap 3: Contact maken met Loon Online 

Als u dubbelklikt op het Loon Online-icoon op uw bureaublad, wordt er contact gezocht met 

Loon Online. Dat is de derde en laatste stap. Een scherm als dit verschijnt:  

 

 
Afbeelding: Contact zoeken met Loon Online 

 

Vervolgens vraagt Loon Online om uw inloggegevens (referenties). Uw gebruikersnaam is 

uw klantnummer, direct gevolgd door @online.loon.nl. Dus als uw klantnummer bijvoorbeeld 

165985 is dat is nu uw gebruikersnaam voor Loon Online: 165985@online.loon.nl 

 

Loon helpt u op de pagina met het drie-stappenplan want daar kunt u uw gebruikersnaam 

eenvoudig kopiëren:  

 

Afbeelding: Kopieer uw gebruikersnaam voor de referenties Loon Online 

 

Uw wachtwoord hebt u zojuist zelf aangemaakt (zie Stap 1).  

 

https://www.loon.nl/online/loon-op-proef-via-loon-online-voor-apple-mac-os
mailto:165985@online.loon.nl
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Afbeelding: Contact zoeken met Loon Online, Referenties 

 

Hierna is de verbinding met Loon Online tot stand gebracht, en ziet u onder ‘Programma’s’ 

een icoon als deze:  

 
Afbeelding: Contact met Loon Online tot stand gebracht 

 

Klikt u op het icoontje 'Loon 202* (versie ***)'. U krijgt dan de licentie- en 

verwerkersovereenkomst 202* te zien. Het volgende hoofdstuk gaat daar dieper op in.  

 

De licentie-overeenkomst en verwerkersovereenkomst (AVG) 

'Loon 202*' vraagt u nu eenmalig of u het eens bent met de licentie- en 

verwerkersovereenkomst. Loon zal niet starten totdat u de overeenkomst hebt geaccepteerd. 

Klik - als u akkoord gaat - op 'Accepteer' om verder te kunnen gaan: 
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Afbeelding: Licentie- en verwerkersovereenkomst 

 

Na uw akkoord op de licentie- en verwerkersovereenkomst, ziet u vanzelf de zogeheten 

release notes. Daarin staat wat er gedurende het lopende jaar aan het programma is 

verbeterd en gefikst.   

 

Vervolgens belandt u in de eerste wizard: de welkomst-wizard. Daarover leest u meer in dit 

hoofdstuk: http://www.loon.nl/loon/2-1.html. 

 

Mailen vanuit Loon Online lukt niet?  

Sommige gebruikers ondervinden hobbels met het e-mailen vanuit Loon Online. U ook? Ons 

advies: gebruik Mijn LoonDossier. U wilt de loonstroken versturen naar werknemers en dat 

natuurlijk zo makkelijk en veilig mogelijk. Hiervoor hebben we Mijn LoonDossier: 

https://mijn.loondossier.nl/ 

 

Met Mijn LoonDossier kunt u veilig en snel werken. Meer info vindt u hier: 

https://www.loon.nl/salarissoftware/mijn-loondossier/ 

 

Het gebruik van mail is minder veilig en privacygevoelige informatie kan makkelijker in 

verkeerde handen vallen. NB Mailen vanuit Loon zal worden uitgefaseerd.  

 

Toch e-mailen via Loon? Scherm ‘LoonMail’ invullen 

Wilt u binnen Loon toch gebruik maken van mail, dan hebben we een formulier gemaakt 

waarin u uw mailbox-gegevens kunt invullen om zo de loonstroken te versturen.  

 

NB De verantwoordelijkheid voor de werking hiervan ligt bij u en de provider van de mailbox. 

In dit document vindt u in ieder geval wat tips en trucs om dit (weer) werkend te krijgen. 

 

De instellingen voor Loon mail vindt u onder Extra, Persoonlijke instellingen en dan de tab 

LoonMail.  

 

http://www.loon.nl/loon/2-1.html
https://mijn.loondossier.nl/
https://www.loon.nl/salarissoftware/mijn-loondossier/
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Hier leest u hoe u bij LoonMail de diverse velden correct invult: 

https://www.loon.nl/Handleiding/Email_uitleg_en_troubleshooting.pdf 

 

Video-uitleg starten met Loon Online 

Bent u visueel ingesteld? In deze uitlegvideo kunt u zien hoe u zich aanmeldt voor Loon 

Online: https://vimeo.com/583856367 

 

Hoe nu verder? Snel aan de slag 

U bent nu startklaar om echt aan de slag te gaan met Loon Online. In deze handleiding 

nemen we u als beginnend gebruiker stap-voor-stap mee door de diverse Loonschermen en 

–opties: https://www.loon.nl/Handleiding/Snel_aan_de_slag_Loon_2023.pdf 

 

 

 

 

 

https://www.loon.nl/Handleiding/Email_uitleg_en_troubleshooting.pdf
https://vimeo.com/583856367
https://www.loon.nl/Handleiding/Snel_aan_de_slag_Loon_2023.pdf

