
Op de producten die je inkoopt kan standaard een bedrag gerekend worden voor heffingen. Dit zijn kosten die boven 
op je inkoopkosten komen en deze kun je doorberekenen in je kostprijs. Per leverancier kun je dus inkoop opslagen 
toevoegen! Dit doe je als volgt.

1.  Ga naar Stamgegevens
2.  Binnen Stamgegevens ga je naar Inkoop opslag

3.  Vervolgens kun je door linksboven op Nieuw te klikken een nieuwe inkoop opslag toevoegen
4.  Vervolgens zie je een scherm waar je de gegevens van de nieuwe inkoop opslag in kan voeren

H
Inkoop opslag
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5.   Ter illustratie is een nieuwe inkoop opslag ingevuld:
       a.  Code: afkorting van de omschrijving, in dit voorbeeld FHPH (FloraHolland Partij Heffing).
       b.  Omschrijving: de omschrijving die je mee wilt geven aan de inkoop opslag.
       c.  Eenheid: voor welk volume telt de opslag (per steel, per verpakkingseenheid etc etc.). In dit geval per partij;
            dus per partij welke we inkopen bij FloraHolland.
       d.  Type: is het absolute of relatieve opslag?
 -  Absoluut: op basis van bedrag
 -  Relatief: op basis van percentage
       e.  Opslag: hier geef je de waarde van de opslag in. In dit voorbeeld kost het per partij €0,900.

Vervolgens kun je deze inkoop opslag koppelen aan je leverancier. Hiervoor doe je het volgende:
6.  Ga binnen je Stamgegevens (waarin je nog steeds werkt) naar Crediteuren
7.  Binnen deze Crediteuren zie je de bedrijven staan waarvan je de producten koopt.
8.  Onze kosten ontstaan doordat we bij FloraHolland onze partijen kopen, dus deze is geselecteerd.
9.  Vervolgens ga je binnen het informatiescherm van je crediteur naar leverancieropslagen. Onderaan
     dit scherm vind je de knop ‘nieuw’. Deze gebruik je om de inkoop opslag te koppelen aan een crediteur.



10.  Uit de opslag kiezen we vervolgens FHPH - FloraHolland Partij Heffing (de groep die we zojuist hebben 
        aangemaakt).

11.  Door deze stappen te volgen wordt nu standaard 0,900 opgeteld bij je inkoopprijs van partijen die gekocht 
        zijn bij FloraHolland Aalsmeer door de aangemaakte inkoop opslag PHPH FloraHolland Partij Heffing.
12.  Als we vervolgens binnen onze partijen kijken naar een product die gekocht is bij leverancier FloraHolland
        Aalsmeer, zien we het volgende:
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Zoals te zien is wordt de kostprijs per eenheid gekocht bij FloraHolland Aalsmeer berekend met een kostprijs
van de ingegeven €0,900.

Overigens verrekent Axerrio de kostprijs ook gewoon op het moment dat je meer eenheden besteld:

Zoals hierboven heb je één doos met 8 eenheden ALSTR besteld, waardoor de kostprijs eenheid nog maar €0,106
bedraagt.

Zoals te zien is wordt de partij die besteld is verrekend met de inkoop opslag.   Succes!
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