Prijslijst
Het jaar aanmaken doet U in cel B10
Nieuwe prijslijst aanmaken plaatst de eerste datum in het gele kader, dan wordt het hele jaar ingevuld
In kolom C kunt U de seizoenen plaatsten In de eerste rij (nummer 4) de prijzen deze lopen dan
automatsich door naar onderen totdat een prijs weer wordt aangepast

Als U per week verhuurd kunt U de weekprijzen door 7 delen

Klantenlijst i.v.m vertalingen
In kolom O dinet U een Taalcode op te geven standaard staat er altijd een N
voor Nederlands U kunt in vullen een D= Duits en een E = Engels

uitleg boekingslijst
linker gedeelte

Alleen de witte kolommen mag U invullen.
zodra U een boekingsdatum invuld wordt het boekingsnummer getoond. Dit is een uniek nummer voor de hele transaktie en
wordt gebruikt om gegevens uit de boekingslijst op facturen en de extralijst voor de contant factuur te krijgen
kolom D haalt de klantgegevens op en koppelt de klant aan het juiste huisje zodra U Kolom J heeft ingevukd
Ook wordt nu de inhoud van kolommen Q R en T uitgerekend
De groene lijn die U ziet bij boekingsnummer 2017002 wil zeggen dat alle kosten zijn betaald, dit wordt uitgerkend door
de J in de laatste kolom
Kleur in kolom O: Als er gedurende het verblijf een verschil is in de huurprijs per dag bv ivm wisseling van de seizoenprijs
wordt dit aangegeven door deze kleur het factuurbedrag moet hierdoor handmatig worden ingevuld het eindbedrag moet
U van de factuur overnemen. Dit is niet anders te maken met excel

rode driehoekjes = info als U op de cel gaat staan

midden gedeelte

1

kolom
U

Hier geeft U het totaal aantal gasten op

V

kosten extra overnachtingen aantal personen boven de 2 ouder dan 15 (2 standaard gasten niet mee tellen)

Y

kosten extra overnachringen aantal personen onder de 15

(de 2 standaard gasten niet mee tellen

AB hier geeft U het aantal honden op
AJ voor toeristen belasting het aantal persone boven de 18
BA Bij bijzonderheden noteer deze in het logboek en het regelnummer v h logboek plaatst U hier
BB

Alleenstaande korting wordt berekend als U in deze kolom een X plaatst Dit heet nu kortingskolom

BC kolom schoonmaakkosten komen van de prijslijst af

de extra's worden in verborgen kolommen uitgerekend er zijn nog reserve kolommen

het rechter gedeelte van de boekingslijst

Als U bij de verschillende in daghuurprijzen kolom T handmatig heeft ingevuld ziet U in kolom D alleen maar bedragen staan en
met bedragen kan excel rekenen anders krijgt U foutmeldingen.
U kunt voor deze berekeningen eventueel een 2e factuur naar de klant mailen, U heeft ook de beschikking om
2 betaal momenten in te vullen Zolang er een bedrag openstaat ziet u dat de cel in kolom P rood van kleur is.
Op het moment dat in cel P 0,00 euro staat wordt kolom R
automatsch voorzien van een J en zal de rode kleur in P verdwijnen. Vooraan op de boekinglijst ziet U nu een groene balk
ten teken dat de gast aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan

Het plannings overzicht met strokenplanner
plannings overzicht is ingericht als tabel
1 ding moet je nooit doen sorteren want als dat fout gaat komt het niet meer goed
wil je perse sorteren maak dan een kopie van het tabblad en speel daar mee
2

wat wel kan:
de blokjes in de kolomkoppen van het eerste deel kun je secteren op bv maand of of appartement
ga niet in de kalender zelf iets doen
Zie filter in kolom I gefilterd op Strohsack

Zie filter in kolom G gefilterd op mei

Extra voor contant factuur
boven de lijst extra kunt U tot 24 extra prpducten of diensten plaatsen die dmv de lijst er onder verbonden
zijn met de contact factuur Deze lijst is te gebruiken voor vaste gasten die extra's afnemen, maar kunt U ook gebruiken
als passanten factuur met bv 1x overnachting en ontbijt

Dezeprijs lijst kunt U aan de rechtzijde uitbreiden met de omschrijvingen in het Duits en het Engels. Bij het aanmaken van de
factuur wordt deze automatsich in de gewenste taal aangemaakt. Mits U op de klantenlijst de taal code heeft ingevuld

Extra goederen en of diensten invoeren:
gebruik het boekingsnummer daarmee wordt kolom I -J en K automatisch ingevuld.
aantal en artikelnummer vult automatisch kolom F-G en H in
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Met behulp van het bnoekingsnummer worden alle gegevens per klant en per produckt uitgefilterd op de contant factuur

Contant factuur
naast de contant factuur vindt U de rekenmodule extra's deze wordt berekend zodra het boekingsnummer wordt ingevuld
De roze cellen in kolom AA neemt U over op de factuur. Omschrijving en aantallen en prijzen wordt automatisch ingevuld
Als het een factuur betreft van vaste gasten die logeren via een eerdere boeking plaats U dan een X in cel A22
hierdoor vervalt de tekst logeerkosten en het bedrag (zie het 2e plaatje hieronder)

Op de contant factuur vermeld U het boekingsnummer waardoor het schema recht van de factuur wordt ingevuld
de gekleurde code nummers neemt U over op de factuur
Helemaal bovenaan links ziet U een N staan een teken dat de factuur in het Nederlands moet worden aangemaakt
In dit voorbeeld is een eindfactuur gemaakt voor een bestaande gast waarvan het verblijt en de touristenbelasting
reeds voldaan is.
Maar U kunt natuurlijk ook een factuur maken voor een passant die bv langs komt om 1 malig een nachtje over te blijven.
U maakt altijd een boeking in het boekings systeem dan kunt U de factuur ook hier voor gebruiken

als passanten factuur
U plaats het boekingsnummer de regel logeerkosten met de prijs wordt nu ingevuld omdat U geen X in het gele vakje plaatst
Ook ziet U dat onderaan de toeristenbelasting wordt opgevoerd. U hoeft enkel nog maar de extra op de factuur te vermelden
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De contant factuur heeft 3 vrije regels om zelf in te vullen

Facturen in meerdere talen
Op de klantenlijst vindt U achteraan een kolom waar U de taalcode in plaatst waarmee de factuur in de juiste taal wordt
aangemaakt.
Hiervoor is het noodzakelijk dat U eenmalig de talen in het verborgen gedeelt van de facturen plaats
ik heb nu in de kolom voor Duits overal een D voor geplaatst en voor de Engels taal een E
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Voor de factuur hoeft U alleen maar
het boekingsnummer in te vullen
alle extra's worden van de boekingslijst
afgehaald
op iedere factuur heeft U 2 regels die
U vrij kunt invullen (29 en30)
Onderaan regel 29 en 30 zijn geheel vrij in te vullen

Hier verschijnt de taalcode uit de klantenlijst
Deze zorgt ervoor dat de factuur in de juiste taal wordt gezet

Ook voor de factuur dient U de taal modules van de juiste tekst te voorzien
Er is ook nog een factuur aangemaakt waarvan alleen het boekingsnummer de klantgegevens en verblijf data wordt ingevuld
Deze factuur is bedoeld voor extra's waar de andere facturen niet in voorzien
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