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Kortingen 

Document beheer 

Versie Datum Status Auteur(s) Opmerking 

1.0 13 juli 2012 Definitief Carol Esmeijer  
1.1 26 mei 2015 Definitief Carol Esmeijer Staffelkortingen toegevoegd 
1.2 26 februari 2018 Definitief Carol Esmeijer Schermafbeeldingen bijgewerkt 
1.3 12 maart 2018 Definitief Carol Esmeijer Hoofdgroepskortingen 
     

 

Inleiding 
In dit document wordt beschreven hoe u in Compad Bakkerij kortingen en kunt vastleggen. Kortingen 

zijn afspraken die u vastlegt met uw afnemer. Compad Bakkerij kent twee soorten kortingen, te 

weten: 

• Factuurkorting 

• Groepskorting 

• Staffelkortingen 

Factuurkorting 
De factuurkorting is een korting die achteraf over het totaalbedrag wordt gegeven. U kunt deze 

korting per afnemer vastleggen door het volgen van de onderstaande werkwijze: 

1. Ga naar Debiteuren | Debiteuren onderhouden 

2. Lokaliseer de desbetreffende afnemer waarvoor u een kortingsafspraak wilt vastleggen 

3. Klik op de opdrachtknop Wijzigen 
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4. Klik op de rubriek Kortingen 

5. Geef in het invoervak Factuurkorting het kortingspercentage in dat u met de klant bent 

overeengekomen 

Groepskortingen 
De groepskorting is een korting die achteraf over het totaalbedrag van een bepaalde artikelgroep 

wordt gegeven. De groepskortingen kunt u per klant vastleggen middels de volgende werkwijze. 

1. Ga naar Debiteuren | Debiteuren onderhouden 

2. Lokaliseer de desbetreffende afnemer waarvoor u een kortingsafspraak wilt vastleggen 

3. Klik op de opdrachtknop Wijzigen 
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4. Klik op de rubriek Groepskorting 

5. Klik op de opdrachtknop Toevoegen om een nieuwe groepskorting vast te leggen 

 

 
 

6. Selecteer middels de keuzelijst Type of u korting wilt vastleggen voor een artikelgroep of 

voor een artikelhoofdgroep 

7. Heeft u gekozen voor het vastleggen van een korting op basis van de artikelgroep, selecteer 

met de keuzelijst Artikelgroep de artikelgroep waarvoor u de korting wilt vastleggen. Heeft u 

in de voorgaande stap gekozen voor een korting op basis van een hoofdartikelgroep, 

selecteer dan in de keuzelijst Artikelhoofdgroep de hoofdgroep waarvoor u de korting wilt 

vastleggen 
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8. Geef in het invoervak kortingspercentage het kortingspercentage in. Het kortingspercentage 

kan hoger of lager zijn dan de algemene groepskorting die u eerder heeft vastgelegd. 

9. Met de optie Korting over prijsafspraken, handmatige prijzen en reclames kunt u aangeven 

of de korting ook over actieprijzen, handmatige prijzen en prijsafspraken berekend moeten 

worden. 

10. Klik op de opdrachtknop Ok om de groepskorting vast te leggen 

11. Herhaal de stappen 5 t/m 10 voor de verschillende artikelgroepen 

LET OP: INDIEN U IN HET INVOERVAK FACTUURKORTING OOK EEN KORTINGSPERCENTAGE 

HEEFT VASTGELEGD OF EEN STAFFELKORTING HEEFT VASTGELEGD, DAN KRIJGT DE KLANT 

EERST KORTING OVER DE ARTIKELGROEP(EN) EN DAARNA OOK NOG EENS KORTING OVER 

DE GEHELE FACTUUR. MET ANDERE WOORDEN DE KLANT KRIJGT DUBBELE KORTING.  

 

LET OP: WANNEER U EEN KORTING OP ARTIKELHOOFDGROEP HEEFT VASTGELEGD EN EEN 

KORTING OP ARTIKELGROEP, DAN GAAT DE LAATSTE KORTING (OVER DE ARTIKELGROEP) 

VOOR OP DE ARTIKELHOOFDGROEP. 

 

Indien u met uw afnemer heeft afgesproken dat deze over bepaalde artikelgroepen 10% korting 

krijgt en over de overige producten 5% korting krijgt. Dan raden wij u aan om te werken met een 

algemene groepskorting van 5%, zodat u enkel de uitzonderingen hoeft vast te leggen. De algemene 

groepskorting kunt u vastleggen door het volgen van de onderstaande procedure: 

1. Ga naar Debiteuren | Debiteuren onderhouden 

2. Lokaliseer de desbetreffende afnemer waarvoor u een kortingsafspraak wilt vastleggen 

3. Klik op de opdrachtknop Wijzigen 
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4. Klik op de rubriek Kortingen 

5. Wijzig de keuzelijst Factuurkorting in Algemene groepskorting. 

6. Geef in het invoervak Algemene groepskorting het kortingspercentage vast 

Staffelkortingen 
De staffelkorting is een korting die achteraf over het totaalbedrag van een factuur wordt gegeven, 

waarbij het kortingspercentage afhankelijk is van het totaalfactuur bedrag. Op deze manier is het 

mogelijk om een klant alleen korting (bijvoorbeeld 10%) te geven als het factuurbedrag hoger is dan 

500 euro en als de factuur hoger is dan 2000 euro 15% korting te geven.  Staffelkortingen kunt u 

vastleggen middels de volgende procedure: 

1. Ga naar Debiteuren | Debiteuren onderhouden 

2. Lokaliseer de desbetreffende afnemer waarvoor u een kortingsafspraak wilt vastleggen 

3. Klik op de opdrachtknop Wijzigen 
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4. Klik op de rubriek Kortingen 

5. Klik op de opdrachtknop Toevoegen om een nieuwe staffelkorting vast te leggen 

 

 
 

6. Geef in het invoervak factuurbedrag het minimale factuur bedrag is waarvoor de korting 

geldt. In het gegeven voorbeeld geven wij in eerste instantie dus 500 euro in 

7. Geef in het invoervak korting het kortingspercentage in.  

8. Klik op de opdrachtknop Ok om de groepskorting vast te leggen 

9. Herhaal de stappen 5 t/m 8 voor de verschillende staffels. Voor de korting van 15% bij 

een factuurbedrag van 2000 euro of meer moet een extra staffel worden ingevoerd door 

het herhalen van de stappen 5 t/m 8. 
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LET OP : Indien u in het invoervak Factuurkorting ook een kortingspercentage heeft vastgelegd of 

een staffelkorting heeft vastgelegd, dan krijgt de klant eerst korting over de artikelgroep(en) en 

daarna ook nog eens korting over de gehele factuur. Met andere woorden de klant krijgt dubbele 

korting.  

TIP : Als de klant altijd korting krijgt van 5%, maar bij een factuur van 1000 euro of meer 15% korting 

krijgt. Dan kunt u bij het invoervak Factuurkorting de standaard factuurkorting van 5% vastleggen. 

Vervolgens legt u een staffelkorting vast van 15% bij een factuurbedrag van 1000 euro.  

Indien u met uw afnemer heeft afgesproken dat deze over bepaalde artikelgroepen 10% korting 

krijgt en over de overige producten 5% korting krijgt. Dan raden wij u aan om te werken met een 

algemene groepskorting van 5%, zodat u enkel de uitzonderingen hoeft vast te leggen. De algemene 

groepskorting kunt u vastleggen door het volgen van de onderstaande procedure: 

7. Ga naar Debiteuren | Debiteuren onderhouden 

8. Lokaliseer de desbetreffende afnemer waarvoor u een kortingsafspraak wilt vastleggen 

9. Klik op de opdrachtknop Wijzigen 

 

 
 

10. Klik op de rubriek Kortingen 

11. Wijzig de keuzelijst Factuurkorting in Algemene groepskorting. 

12. Geef in het invoervak Algemene groepskorting het kortingspercentage vast 
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Artikelen uitsluiten van korting 
Over sommige producten wilt u liever geen korting geven. Denk hierbij aan bezorgkosten, 

administratiekosten of producten die u doorverkoopt, zoals verpakkingsmateriaal dat u aan een 

collega bakker doorverkoopt. Daarom kunt u bepaalde artikelen uitsluiten van de korting door het 

volgende van de volgende procedure: 

1. Ga naar Artikelen | Artikelen onderhouden 

2. Lokaliseer het artikel waarover u geen korting wilt geven. 

3. Klik op de opdrachtknop Wijzigen 

 
4. Schakel de optie Korting voor dit artikel uit 

5. En klik op de opdrachtknop Ok om de wijziging op te slaan. 

 

Weergave van de korting  
Compad Bakkerij kan de korting op twee manieren weergeven op de contantbon of op de factuur, te 

weten: 

• Korting onder aan de factuur 

• Nettoprijzen op de factuur/bon 

De eerste methode is de meest gebruikte methode en is de methode waarbij de korting overzichtelijk 

onderaan de factuur wordt weergegeven. 
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Het is ook mogelijk om de nettoprijzen op de factuur en de bonnen weer te geven. Het afdrukken van 

de nettoprijzen kunt u per afnemer instellen door het volgen van de volgende handelingen 

1. Ga naar Debiteur | Debiteuren onderhouden 

2. Lokaliseer de afnemer waarover u de nettoprijzen wenst af te drukken 

3. Klik op de opdrachtknop Wijzigen 
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4. Klik op de rubriek Levering  

5. Schakelde optie Nettoprijzen afdrukken in om de nettoprijzen af te drukken.  

6. En klik op de opdrachtknop Ok om de wijziging op te slaan. 

 

 


