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Handleiding Nextens app 

U vindt de app in de iTunes App Store of Google Play Store door te zoeken op 
‘Nextens’. 

De app is geschikt voor besturingssystemen Android 4.x en hoger en iOS 6 en hoger. 
De zoekfunctie is beschikbaar in versie 2.0 en hoger van de app. Let op: op iOS is de 
zoekfunctie alleen beschikbaar als u online bent. 

 

Als u de app geïnstalleerd heeft op uw tablet/iPad of smartphone: 

De app opent met de headlines van het Nextens-nieuws. Om het Nextens-nieuws te 
lezen hoeft u niet ingelogd te zijn. U ziet de laatste 10 berichten. Klik op een bericht 
om het volledige bericht te lezen. Met het pijltje links bovenin gaat u terug naar het 
headlines-overzicht. Vanuit het headlines-overzicht komt u in het menu van de app 
door te klikken op het icoontje links bovenin. 

 
Hoofdmenu 

U komt in het hoofdmenu door te klikken op het icoontje links bovenin (zie 
afbeelding).  

 

Afbeelding: icoon hoofdmenu (links) 

De onderdelen van het hoofdmenu zijn: 

- Actueel (headlines Nextens en nieuws, jurisprudentie en besluiten van 
FiscaalTotaal) 

- Almanakken 

- Fiscale cijfers 

- Instellingen 

- Over de app 
 

  

https://itunes.apple.com/nl/app/elsevier-nextens/id902737411?mt=8&uo=4
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.elsevier.nextens


 

Handleiding Nextens App 

Instellingen: account koppelen 

Om almanakken, fiscale cijfers en nieuws, jurisprudentie en besluiten van 
FiscaalTotaal te bekijken, moet u eenmalig inloggen met uw gebruikersnaam en 
wachtwoord voor FiscaalTotaal. U ziet de melding ‘Koppel uw account’ als u klikt op 
een van de menuonderdelen of op Instellingen. Vul uw gebruikersnaam in (dit is 
hetzelfde als het e-mailadres waarmee u inlogt op FiscaalTotaal) en uw wachtwoord, 
en klik op ‘Koppel nu’. Als het koppelen succesvol is ziet u de melding ‘Uw account is 
gekoppeld’. 

 
 
Let op: 

Bent u uw gebruikersnaam vergeten? Dan kunt u contact opnemen met onze 
Klantenservice, e-mail: klantenservice-dsg@reedbusiness.nl, telefoon: 0314 358 
356.  

Bent u uw wachtwoord vergeten? Dan kunt u een nieuw wachtwoord opvragen 
op http://www.fiscaaltotaal.nl/pagina/wachtwoord-vergeten.html.  

 

  

mailto:klantenservice-dsg@reedbusiness.nl
http://www.fiscaaltotaal.nl/pagina/wachtwoord-vergeten.html
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Als u uw account gekoppeld heeft: 

Nieuws 

Als u klikt op Nieuws worden automatisch de meest recente nieuwsberichten van 
FiscaalTotaal geladen. Nadat het laden voltooid is ziet u een overzicht met de 25 
meest recente nieuwsberichten. U kunt doorklikken op een bericht om het volledige 
item te bekijken. Met het pijltje links bovenin gaat u terug naar het nieuwsoverzicht. 

Jurisprudentie 

Als u klikt op Jurisprudentie worden automatisch de meest recente arresten, 
uitspraken en conclusies geladen. Nadat het laden voltooid is zie u een overzicht met 
de 25 meest recente jurisprudentie-items. U kunt doorklikken om het volledige item te 
bekijken. Met het pijltje links bovenin gaat u terug naar het jurisprudentieoverzicht. 

Besluiten 

Als u klikt op Besluiten worden automatisch de meest recente besluiten geladen. 
Nadat het laden voltooid is zie u een overzicht met de 25 meest recente besluiten. U 
kunt doorklikken op een besluit om het volledige item te bekijken. Met het pijltje links 
bovenin gaat u terug naar het besluitenoverzicht. 

Almanakken 

Als u voor het eerst klikt op almanakken is de linkerkolom ‘Op mijn device’ leeg. Hier 
komen de gedownloade almanakken te staan. Klik op de rechterkolom ‘Te 
downloaden’ om de almanakken van uw keuze te downloaden. U heeft toegang tot 
de almanakken die bij uw abonnement horen (dit zijn dezelfde almanakken als in de 
kennisbank). De laatste vijf edities van elke almanak zijn beschikbaar. U kunt een of 
meer edities van een almanak downloaden. Zodra er een update van een almanak 
beschikbaar is, ziet u hiervan een melding zodat u de update kunt downloaden. 
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Almanak downloaden 

Klik op ‘download’ om een almanak te downloaden. Links ziet u de grootte van het 
bestand en de status. Als het downloaden voltooid is, verandert de knop ‘download’ 
in ‘open’. U kunt de almanak nu direct openen. Daarna zal de knop veranderen in 
‘verwijder’ zodat u de almanak weer kunt verwijderen als u hem niet meer nodig 
heeft. De gedownloade almanak verschijnt nu ook in de linkerkolom ‘Op mijn device’.  

 

 

Als er almanakken zijn die niet binnen uw abonnement horen, dan ziet u die 
onderaan onder de kop ‘Almanakken buiten uw abonnement’. 

Almanak bekijken en navigeren 

Open een almanak door op het icoontje te klikken. Als u een almanak opent komt u 
in de inhoudsopgave. U kunt de inhoudsopgave van een hoofdstuk uitklappen en 
weer inklappen door te klikken op het pijltje in de rechterkantlijn. Door te klikken op 
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een hoofdstuk of paragraaf komt u uit bij het hoofdstuk op de paragraaf van uw 
keuze.  

U kunt de links in de tekst naar andere hoofstukken of paragrafen volgen door op de 
betreffende link te klikken. De kleur van de link verandert dan van blauw in rood.  

In de onderbalk ziet u de volgende knoppen: 

- Met het pijltje < gaat u terug naar vorige door u bekeken paragrafen 

- Met het pijltje > gaat u weer vooruit naar bekeken paragrafen 

- Met de kleine en grote letter A kunt u het lettertype vergroten of verkleinen 

- Inhoudsopgave (drie horizontale streepjes): met deze knop keert u terug naar 
de inhoudsopgave van de almanak 

- Zoekfunctie (vergrootglas): met de zoekfunctie kunt u zoeken binnen de 
almanak 

Om de almanak te verlaten klikt u op het icoontje links bovenin. U gaat dan terug 
naar het overzicht met door u gedownloade almanakken onder ‘Op mijn device’.  

 

Fiscale cijfers 

Als u voor het eerst klikt op Fiscale cijfers is de linkerkolom ‘Op mijn device’ leeg. 
Hier komen de gedownloade Fiscale cijfers te staan. Klik op de rechterkolom ‘Te 
downloaden’ om de edities van uw keuze te downloaden. U kunt een of meer edities 
van de Fiscale cijfers downloaden. Zodra er een update van de Fiscale cijfers 
beschikbaar is, ziet u hiervan een melding zodat u de update kunt downloaden. 

Fiscale cijfers downloaden 

Klik op ‘download’ om een editie van de Fiscale cijfers te downloaden. Links ziet u de 
grootte van het bestand en de status. Als het downloaden voltooid is, verandert de 
knop ‘download’ in ‘open’. U kunt de Fiscale cijfers nu direct openen. Daarna zal de 
knop veranderen in ‘verwijder’ zodat u de editie weer kunt verwijderen als u hem niet 
meer nodig heeft. De gedownloade editie verschijnt nu ook in de linkerkolom ‘Op mijn 
device’.  

Als de Fiscale cijfers niet binnen uw abonnement horen, dan ziet u hiervan een 
melding staan. 

Fiscale cijfers bekijken en navigeren 

Open de Fiscale cijfers door op het icoontje te klikken. Als u de Fiscale cijfers opent 
komt u in de inhoudsopgave. U kunt de inhoudsopgave van een hoofdstuk uitklappen 
en weer inklappen door te klikken op het pijltje in de rechterkantlijn. Door te klikken 
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op een hoofdstuk of paragraaf komt u uit bij het hoofdstuk op de paragraaf van uw 
keuze.  

U kunt de links in de tekst naar andere hoofstukken of paragrafen volgen door op de 
betreffende link te klikken. De kleur van de link verandert dan van blauw in rood.  

In de onderbalk ziet u de volgende knoppen: 

- Met het pijltje < gaat u terug naar vorige door u bekeken paragrafen 

- Met het pijltje > gaat u weer vooruit naar bekeken paragrafen 

- Met de kleine en grote letter A kunt u het lettertype vergroten of verkleinen 

- Inhoudsopgave (drie horizontale streepjes): met deze knop keert u terug naar 
de inhoudsopgave van de Fiscale cijfers 

- Zoekfunctie (vergrootglas): met de zoekfunctie kunt u zoeken binnen de 
Fiscale cijfers 

Om de Fiscale cijfers te verlaten klikt u op het icoontje links bovenin. U gaat dan 
terug naar het overzicht met door u gedownloade edities van de Fiscale cijfers onder 
‘Op mijn device’.  

 

Zoeken 

In de almanakken en de Fiscale cijfers kunt u de zoekfunctie gebruiken. Hiervoor klikt 
u op het icoontje met het vergrootglas rechts onderin. Nadat de zoekindex is geladen 
(dit kan bij grotere almanakken even duren) kunt u een of meer zoektermen intypen. 
Er worden maximaal 50 resultaten getoond. U kunt het aantal resultaten beperken 
door meerdere zoektermen te gebruiken.  

Klik op een van de zoekresultaten om naar de betreffende paragraaf te gaan. U kunt 
terug naar de zoekresultaten met het pijltje links onderin (<) of via het vergrootglas 
rechts onderin. De zoekterm en de zoekresultaten worden gewist als u klikt op de x in 
de zoekbox.  

Let op: 

Om in iOS te zoeken moet u online zijn. 
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Links 

In de app staan op meerdere plaatsen links naar websites. Als u op een van deze 
links klikt, zal de website worden geopend in een aparte browser binnen de app. Na 
het bekijken van de website klikt u op het kruisje rechts boven om de browser te 
sluiten. U keert dan weer terug in de app.  

Links in nieuws, jurisprudentie en besluiten van FiscaalTotaal 

In het nieuws, de jurisprudentie en besluiten van FiscaalTotaal staan links naar 
andere onderdelen op FiscaalTotaal, zoals andere nieuwsberichten, jurisprudentie, 
wetsartikelen, bijlagen etc. Als u op een van deze links klikt wordt de website 
FiscaalTotaal in een aparte browser binnen de app geopend. Na het bekijken van de 
website klikt u op het kruisje rechts boven om de browser te sluiten. U keert dan weer 
terug in de app. 

Let op:  

Het downloaden van pdf-bestanden wordt niet door alle browsers ondersteund. U 
kunt pdf-bestanden altijd downloaden van de website FiscaalTotaal.  

 

Updates 

Als van de fiscale cijfers of de almanakken een update beschikbaar is, krijgt u 
hiervan een melding op de overzichtspagina van de fiscale cijfers of de almanakken. 
Op het tabblad in de rechterkolom kunt u vervolgens de update van de fiscale cijfers 
of de almanak downloaden.  

Let op:  

Alleen bij het opstarten van de app wordt gecontroleerd of er updates zijn. Bij het 
verlaten van de app moet u deze daadwerkelijk sluiten om de app de volgende keer 
opnieuw te starten. Als u de terugknop van uw telefoon of tablet gebruikt ziet een 
schermpje met de vraag ‘Applicatie verlaten?’. Hier moet u op ‘ok’ klikken.  

 

 


