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2 Introductie 

Dit is een handleiding welke de aanpassingen en uitbreidingen van de levering in April 2019 overloopt. 

 

3 Reservatie zalen en materialen 

 

3.1 Plaatsing kleurcode op een reservatie 

Bij het ingeven van aan reservatie als beheerder is het ingeven van de kleurcode verplaatst tussen de 

groepsnaam en het complex. Voorheen stond dit onder de klant.  

Wanneer u een klant selecteert linkt de applicatie automatisch naar de volgende tab, wat betekende 

dat u terug moest naar de vorige tab indien u een kleurcode wou ingeven. Nu kan u dit in een stap gaan 

doen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Selectievakjes in klantenoverzicht  

Er zijn nu aanvinkvelden in het klantenoverzicht om de klanten te selecteren indien de filter niet genoeg is voor uw 

export of om een mail te verzenden. 

Indien er geen klanten geselecteerd zijn wordt de volledige klantenlijst gebruikt. 

 

3.3 Prijstype verplicht 

Dit is een nieuwe instelling op complex en faciliteit die je terugvindt in de configuratie van het complex/faciliteit > 

algemene instellingen > onder de tabblad Instellingen. Wanneer deze aangevinkt is moet de 

beheerder/reserveerder verplicht een prijstype aanduiden bij het ingeven van een reservatie via de BackOffice. 

Deze instelling heeft geen invloed voor een eindgebruiker. 

 



 
 

Leveringen april 2019 5 

  

 

3.3.1 Configuratie Complex 

De nieuwe instelling kan je terugvinden onder de tabblad Instellingen  bij de Reservatie instellingen 

 

 

3.3.2 Configuratie Faciliteit 

De instelling kan onder de reservatie instellingen teruggevonden worden gelijk bij het Complex. 

Deze kan ook de instelling van zijn complex overerven. 

 

 
Wanneer de prijstype verplicht is kan de beheerder deze op geen enkel manier negeren buiten via het ‘Editeren in 

bulk’ 
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3.4 Initialen klant > uitgebreid naar 200 karakters 

Initialen van een klant kunnen ingegeven worden en op de planning getoond worden. Voorheen waren deze 

initialen max 10 karakters lang, dit is uitgebreid naar 250 karakters. Dit kan handig zijn om extra informatie van de 

klant mee te geven op de planning. 

 

➢ Beheer reservaties > klanten > klantenfiche > tab algemeen 

3.4.1 Configuratie tonen op planning 

Beheer reservaties > zaalbeheer > config > instellingen > algemene instellingen > tabblad algemeen 
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3.5 Link naar reservatie materiaal toegevoegd 

Bij een zaalreservatie met materialen is er nu ook een link voorzien bij de reservatie zaal om rechtstreeks naar de 

reservatie van het materiaal te gaan.  

Bij het detail van uw reservatie, bij het onderdeel materiaal 

3.6 Uniformiteit – knop volgende toegevoegd - materialen 

Bij het ingeven van een materiaalreservatie hebben we volgens de logica van de gehele applicatie een “volgende” 

knop toegevoegd. 

 

De “Volgende” knop is zichtbaar onderaan de reservatie zodra je de klant selecteert. Als je erop klikt, wordt je naar 

het tabblad “toevoegen” geleid.  
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3.7 Best practice reservatie zalen met gekoppeld materiaal 

Er waren een paar onduidelijkheden en onlogische stappen wanneer u een zaalreservatie met gekoppeld materiaal 

wou aanpassen. 

 

3.7.1 Annuleren of wijzigen van materialen binnen de zaalreservatie 

Wanneer u een zaalreservatie hebt (dag, periode, of via formule) met gekoppeld materiaal kan u vanuit de 

reservatie zaal, knop materiaal wijzigen, het materiaal wijzigen van aantal.  

➢ Deze actie zorgt ervoor dat het materiaal (aantal) verwijderd wordt uit de reservatie + kosteloos gemaakt 

is + terug beschikbaar als materiaal binnen materiaalbeheer 

 

3.7.2 Way-of-working voor het correct aanpassen van materialen binnen materiaalbeheer 

Wanneer u rechtstreeks via materiaalbeheer werkt, is de manier van werken anders. U kan via materiaalbeheer 

materiaalreservaties gaan wijzigen, al dan niet gekoppeld aan een zaalreservatie. 

 

3.7.2.1 Aanpassen aantallen van de materialen 

Ga naar uw reservatie > selecteer het materiaal door op het potloodje te klikken > wijzig het aantal van het 

materiaal > aanpassen > alles opslaan 

➢ Deze actie zorgt ervoor dat het aantal x materiaal verwijderd wordt uit de reservatie + niet meer 

aangerekend wordt en terug beschikbaar is om uit te lenen 

 

Materialen op nul plaatsen kan niet, dan moet u deze gaan annuleren, zie de correcte manier hieronder. 

 

3.7.2.2 Annuleren van materiaal  

Het annuleren van materiaal betekent niet dat deze kosteloos gemaakt worden of extra’s verwijderd worden. 

Wanneer u materiaal wil gaan verwijderen uit een materiaalreservatie en geen kosten wil aanrekenen aan de 

klant, gaat u best als volgt te werk 

- Selecteer het gewenste materiaal(en) binnen de reservatie door het selectievakje aan te klikken 

 
 

- Met geselecteerde > extra’s verwijderen >> alles opslaan 

- Met geselecteerde > annuleren en materiaal kosteloos maken >> alles opslaan 
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Pas wanneer beide acties zijn uitgevoerd en opgeslagen zijn de materialen verwijderd en zowel het materiaal als 

de extra’s zullen niet aangerekend worden. 

 

3.7.3 Handig 

In de vorige versie was er reeds een link vanuit materiaalbeheer wanneer een reservatie gekoppeld is aan een 

zaalreservatie. 

Vanaf deze versie is er ook een link voorzien vanuit zaalreservaties naar de reservatie van het materiaal. Zie de 

informatie bij Link naar reservatie materiaal toegevoegd. 

 

3.8 Offline extra’s - automatisch toevoegen 

Een extra kan offline ingesteld staan in combinatie met “automatisch toevoegen”. In de vorige versie was het zo 

dat wanneer een extra offline geconfigureerd staat deze niet automatisch werd toegevoegd, ook al stond deze zo 

ingesteld. De regel van offline was prioritair tot het automatisch toevoegen. 

 

Vanaf deze versie is “automatisch toevoegen” prioritair aan “offline”. 

Dit wil zeggen dat een offline extra met automatisch toevoegen vanaf nu automatisch zal toegevoegd worden bij 

de aanvraag van de reservatie. 

De onlineklant ziet deze extra niet > staat offline 

De beheerder ziet deze extra wel bij de aanvraag, welke kan behouden of verwijderd worden tijdens het 

goedkeuren van de aanvraag. 

 

Dit kan handig zijn voor bepaalde extra’s waaraan gedacht moet worden door een beheerder; bv  verplichte 

verzekering, schoonmaakkosten..  

 

3.9 Reservaties groeperen 

Je kan nu ook reservaties groeperen en filteren op een groep of op een weekdag. Hierdoor is het bijvoorbeeld ook 

gemakkelijker om reservaties te gaan editeren in bulk. 

 

3.9.1 Reservaties groeperen 

Op de reservatie zelf kan een groepsnaam ingevuld worden, om zo gemakkelijk te kunnen filteren in het overzicht 

van de reservatiegroep zelf. Deze groepsnaam is enkel te gebruiken binnen de reservatiegroep zelf. 

Een nieuwe groepsnaam kan gewoon rechtstreeks in de keuzelijst ingevuld worden en eens opgeslagen kan deze 

gekozen worden uit de lijst voor andere reservaties. 
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Wanneer nieuwe reservaties aangemaakt worden via een formule kan er ook een groepsnaam worden 

meegegeven zodat al deze reservaties dezelfde groepsnaam hebben. Dit kan handig zijn om bijvoorbeeld de 

trainingen en wedstrijden apart te groeperen zodat deze apart in bulk kunnen aangepast worden. 

 

De groepsnaam is ook via editeren in bulk aan te passen. 
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3.9.2 Filteren op groepsnaam 

Wanneer er minstens één groepsnaam is ingegeven, kan er gefilterd worden op groep. De groepsnaam wordt 

tevens ook getoond onder de status. 

 
 

 

3.9.3 Filteren op weekdag 

Wanneer er reservaties zijn op verschillende weekdagen, zal het mogelijk zijn om te filteren op weekdag.  

 
 

Dit maakt het mogelijk om meerdere reservaties op één bepaalde weekdag via bulk aan te passen bijvoorbeeld. 
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3.10 Herinneringsmails nu ook op materiaal 

Wanneer u beschikt over de uitbreiding “sturen van automatische herinneringsmails” bij reservaties zalen, is deze 

functie nu ook beschikbaar bij materiaalbeheer. 

 

Bij reservatie van zalen en materialen kan ingesteld worden dat er een mail verstuurd wordt. Dit kan x aantal 

dagen voor een reservatie plaatsvindt of de dag zelf, of x aantal dagen voor het einde van het evenement. Dit om 

de klant eraan te herinneren indien hij extra maatregelen moet nemen 

 

 
 

3.10.1 Template aanmaken voor een herinneringsmail 

Het aanmaken van de template voor een herrineringsmail gebeurt bij de start up door E2E. U geeft ons de nodige 
gegevens door met de gewenste inhoud van uw mail. 
 
U kan nadien eventueel zelf een template toevoegen door middel van een duplicaat te maken van de door ons 
ingestelde template “type herinneringsmail”. 
 

➢ Beheer > zaalbeheer > Config > Instellingen > Algemene instellingen >> Tabblad “Mails” >> selecteer de 
mail van het type “herinneringsmail” >> onderaan “dupliceren” 
 

➢ Via Beheer > materiaalbeheer kan u idem te werk gaan voor het dupliceren van een herinneringsmail voor 
een reservatie van materiaal 

 
Nu kan u eventueel zelf de tekst gaan aanpassen en andere of extra informatie vermelden >> Opslaan. 
Deze template kan u nu ook gaan instellen per complex/faciliteit (zie hieronder Herinneringsmail instellen op Zaal 
en Herinneringsmail instellen op Materiaalreservatie) 
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3.10.2 Herinneringsmail instellen op Zaal 

Herinneringsmails worden aangemaakt binnen de Complex instellingen onder het tabblad Herinneringsmail. 
 

➢ Beheer reservaties > zaalbeheer > Config > Complex >> selecteer uw complex > tabblad “Instellingen” >> 
tab “Herinneringsmail” 

 
 
Er kunnen 2 verschillende types herinneringsmails aangemaakt worden: 

op reservatiegroep: wordt verstuurd x aantal dagen voor de eerste reservatie. 
op reservatie: wordt verstuurd x aantal dagen voor een bepaalde reservatie. 
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Een herinneringsmail voor zaalbeheer heeft onderstaande kenmerken: 
 

• Actief  aanvinken indien deze mail gebruikt mag worden 

• Referentie  uw eigen interne referentie 

• Naam  eventueel een naam verschillende van de interne referentie 

• Mail verzenden aantal dagen voor de reservatie dat de mail verstuurd wordt 

• Afzender   mail van het complex / of ander (mailadres vrij in te vullen) 

• Template  de gewenste template / voordien ingesteld, zie punt 3.2 

• Mail versturen ontvanger(s) 

• Omschrijving  hier kan u eventueel nog extra interne informatie toevoegen 
 
➢ Opslaan ! 
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3.10.3 Herinneringsmail instellen op Materiaalreservatie 

Bij het complex van materialen kan ook een herinneringsmail ingesteld worden. Deze kan x aantal dagen vóór de 
start-  of einddatum van de reservatie gestuurd te worden. 
 

➢ Beheer reservaties > materiaalbeheer > Config > Complex >> selecteer uw complex > tabblad 
“Instellingen” >> tab “Herinneringsmail” 

 
Een herinneringsmail voor zaalbeheer heeft onderstaande kenmerken: 
 

• Actief  aanvinken indien deze mail gebruikt mag worden 

• Referentie  uw eigen interne referentie 

• Naam  eventueel een naam verschillende van de interne referentie 

• Mail verzenden aantal dagen voor de reservatie dat de mail verstuurd wordt 
   Specifieer voor/na de startdatum (ophalen) of voor/na de einddatum (terugbrengen) 

• Afzender   mail van het complex / of ander (mailadres vrij in te vullen) 

• Template  de gewenste template / voordien ingesteld, zie punt 3.2 

• Mail versturen ontvanger(s) 

• Omschrijving  hier kan u eventueel nog extra interne informatie toevoegen 
 
➢ Opslaan ! 
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3.10.4 Toepassen van herinneringsmails tijdens de reservatie 

Bij het aanmaken als beheerder van een nieuwe reservatie ziet u een extra onderdeel “herinneringsmails”. Hier 
verschijnen de verschillende herinneringsmails gekoppeld aan de geselecteerde faciliteit.  
 

 
➢ Vink de gewenste herinneringsmail(s) aan 
➢ Werk uw reservatie verder af 
➢ Toevoegen! 
➢ Alles opslaan! 

 
Nu zal voor deze reservering de mail(s) automatische verzonden worden. 

3.10.5 Direct versturen van de herinneringsmail 

U kan er ook voor opteren om deze mails direct te versturen. Wanneer het evenement bijvoorbeeld dicht bij de 
reservatie ligt, kan dit handig zijn. 
LET OP > wanneer u ervoor opteert om deze mail direct te versturen, zal de mail die u selecteert niet meer 
automatisch verstuurd worden! 
 
Een reservatie moet al aangemaakt zijn en bewaard alvorens u de mail manueel kan verzenden. Tijdens het 
aanmaken van de reservatie kan u deze mail niet direct manueel versturen. 
Selecteer een reservatie gaat waarbij u ingesteld hebt om de herinneringsmails automatisch te versturen, zit u bij 
het tabblad “toevoegen” of deze mails ingesteld zijn. De mails waarbij die actief staan ( ) kan u nu klikken op de 
blauwe button “send”, dan wordt de mail meteen gestuurd. 
 

 
Wanneer de mail correct verstuurd ik krijgt u een groene button “succes” te zien 
 

 
De mail is nu direct verstuurd en zal niet meer automatisch verstuurd worden. 
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4 Inschrijvingen 

 

4.1 Speciale kortingen inschrijvingen 

Met speciale kortingen wordt het mogelijk om een personeelskorting of een speciaal tarief zoals bijvoorbeeld vrije 

tijdspas te koppelen aan een gezinslid of familie. Indien op de activiteit dezelfde prijscategorie geactiveerd is, 

wordt de korting beschikbaar gemaakt.  

4.1.1 Speciale kortingen configureren en beheren 

Om speciale kortingen aan te maken ga je naar: Beheer inschrijvingen -> Configuratie -> Instellingen -> Speciale 

kortingen. 

 

Op deze pagina vind je een overzicht van de bestaande kortingen en kan je er ook nieuwe aanmaken. 

Overzicht speciale kortingen 
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Nieuwe speciale korting aanmaken 

 

Om een nieuwe speciale korting aan te maken vul je de gevraagde gegevens aan in de verschillende tabs. Voor 

sommige kortingen is een code nodig ter validatie. Indien je wil een code wil gebruiken, dient er ook een formaat 

voor de validatie ingesteld te worden. Deze validatie code dient ingegeven te worden met een regex code. 

Enkele voorbeelden: 

• ^\d{5}$ => getal van 5 cijfers 

• ^[a-zA-Z]{5}$ => code van 5 letters. Zowel hoofd- als kleine letters worden toegelaten 

 

Een korting kan je toepasbaar maken voor een familie of een gezinslid. Indien ingesteld op familie kunnen alle 

leden van de familie ervan gebruikt maken. 

 

Enkel kortingen waar actief en online gevinkt zijn, zullen uiteindelijk ook te zien zijn voor de bezoeker indien die er 

de juiste rechten voor heeft. 

 

Onbeperkt 

Indien gevinkt is de speciale korting niet beperkt in de tijd. In het andere geval kan bij het activeren van de speciale 

korting bij een familie of gezinslid een begin- en einddatum opgegeven worden. 

 

Korting van toepassing 

Indien gevinkt kunnen op deze prijscategorie kortingen toegepast worden 

 

In de achtergrond wordt er voor iedere speciale korting een prijscategorie aangemaakt. Deze prijscategorie kan je 

dan op zijn beurt koppelen aan een activiteit of type activiteit en op dat moment zal je ook de korting of een 

nieuwe prijs kunnen instellen. 

 

Op het tweede tabblad “vertalingen” geeft u een naam en beschrijving aan de korting, deze is zichtbaar voor de 

onlinegebruiker. 
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4.1.2 Koppelen aan een activiteit of type activiteit 

Om de speciale korting beschikbaar te maken voor de bezoeker, moet de prijscategorie gekoppeld worden op een 

activiteit of type activiteit. Je kan die doen in het tabblad ‘Prijzen’. Klik op toevoegen bij ‘Prijs per categorie’. 

Instellingen gemaakt op type activiteit worden ook beschikbaar op alle afgeleide activiteiten. 

 

Overzicht gekoppelde prijscategorieën 

Via toevoegen kan een korting / prijscategorie toegevoegd worden.  
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Selecteer de gewenste prijscategorie, type korting en prijs in > opslaan. Deze prijscategorie is nu gekoppeld aan 

het type activiteit. 

Indien u wenst te koppelen aan een activiteit gaat u gelijkaardig te werk. 
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4.1.3 Speciale kortingen activeren voor familie of gezinslid 

Via de front zien de bezoekers de speciale kortingen staan in hun profiel. Indien een code gevraagd wordt, zullen 

zij die daar ingeven en wordt deze ook gevalideerd. Bij het opslaan van hun profiel zal de beheerder dat profiel 

opnieuw moeten goedkeuren. Op dat moment kan je de speciale korting geactiveerd worden. Er kan slechts 1 

korting actief zijn. De instellingen zijn identiek voor families of gezinsleden. 

 

Speciale korting activeren voor een familie 
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4.1.4 Speciale kortingen bij inschrijvingen in de backoffice 

Als gebruiker van facilitator maak je een nieuwe inschrijving voor één of meerdere leden van een familie. 

 

Eens een familielid gekozen is en er zijn speciale kortingen beschikbaar, dan zal de korting al verrekend zijn in de 

basisprijs.  Na het kiezen van één of meerdere activiteiten zie je in het  volgende scherm ook welke korting 

verrekend is. 

 

Indien er meer dan 1 speciale korting en dus ook meer dan 1 prijscategorie mogelijk zijn zal je die nog kunnen 

wijzigen in de volgende schermen. Indien er extra info vereist is zal je daar een lijst met categorieën zien. Indien 

niet kan je de inschrijving aanpassen en krijg je de lijst daar te zien. 
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Indien je een andere prijscategorie wil selecteren (indien deze van toepassing zijn op deze activiteit), kan dit door 

te klikken op het potlood naast de inschrijving en de gewenste prijscategorie te selecteren. 
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4.1.5 Speciale kortingen bij inschrijvingen in de front-office 

Het principe om in te schrijven via de front-office is gelijklopend met die van de backoffice; Alleen wordt er aan de 

eindgebruiker een extra info icoontje getoond in het eerste scherm indien er speciale kortingen zijn 
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4.2 Aanpassingen betreffende opvang 

4.2.1 Extra velden familie op inschrijving 

Voortaan kunnen de extravelden van familieprofiel getoond en aangepast worden bij het inschrijven zelf. Dit naar 

analogie met profielvelden en medische fiche velden van een gezinslid. 

 

4.2.1.1 Configuratie 

Op een activiteitstype kunnen de extravelden van een familie nu ook geselecteerd worden via het tabblad “Extra 

velden” -> “van familie/gezinsleden” 

 

 
 

Dit wordt automatisch overgenomen op de nieuwe activiteiten: 

 
 

Bij bestaande activiteiten zal dit eerst moeten aangevinkt worden. 
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4.2.1.2 Inschrijven 

Onderaan het overzicht van de inschrijvingen worden de geselecteerde extra velden getoond onder “Gegevens 

familie” en kunnen desgewenst aangepast worden. 
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4.2.1.3 Inschrijvingsdetails 

Ook op de detail van een inschrijving (of wachtlijst) zullen de velden getoond worden en kunnen deze hier ook 

aangepast worden. 

 

 
 

4.2.2 Extra velden van gezinslid en familie op factuur 

4.2.2.1 Configuratie 

In de template voor de factuur kan er desgewenst een {LOOP:children} …{ENDLOOP:children} gezet worden 

waarbij dan de gewenste extra velden van de gezinsleden op de factuur kunnen worden getoond. 

 

De waarde van een extra veld van een gezinslid kan getoond worden (tussen de LOOP-tags) met de tag 

{child_cfvalue_XXX} waarbij XXX de referentie is van het extra veld.  

Voor familievelden is dat {family_cfvalue_XXX} 

 

Voorbeeld: 

Dagtarief: € {family_cfvalue_Tariefopvang} 

 

{LOOP:children} 

{child_fullname}  -  Respijtdagen: {child_cfvalue_Respijtdagen} -  Vakantiedagen: {child_cfvalue_Vakantiedagen 

{ENDLOOP:children} 
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4.2.2.2 Factuur pdf 

 
 

4.3 Meerdere inschrijvingen in één actie annuleren 

Dit is een nieuwe functionaliteit om meerdere inschrijvingen van één familie in één actie te annuleren. 

 

 
 

 

4.3.1 Annulatie in bulk 

Inschrijvingen annuleren starten we op dezelfde wijze als het starten van een inschrijving.  De eerste stap is het 

selecteren van een gezinslid waardoor de familie geselecteerd wordt en we in staat zijn om de andere gezinsleden 

eveneens te selecteren. 
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Vervolgens krijgen we een overzicht van alle inschrijvingen (eveneens deze op wachtlijst) van de geselecteerde 

gezinsleden.  Bovenaan kan men gaan filteren om meer gericht te gaan zoeken.  Indien er op de activiteit een 

annulatieprijs ingesteld staat, zal deze eveneens ingevuld zijn.   

 
 

 

Men gaat de gewenste activiteiten selecteren en onderaan het overzicht kan men een reden voor de annulatie 

opgeven, deze is voor alle lijnen die geannuleerd worden dezelfde. 

 

 
 

 

Indien we op volgende klikken, krijgen we een overzicht van alle geselecteerde lijnen, gegroepeerd per 

inschrijvingsgroep met daarbij de annulatieprijs en reden van annulatie. 
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Dit scherm dient ter controle van de geselecteerde inschrijvingen.  Indien er iets niet correct staat, kan men terug 

naar het eerste scherm om de nodige aanpassingen te doen, indien alles correct staat gaat men de annulatie 

bevestigen.  Op dit moment worden de inschrijvingen effectief geannuleerd.   

Verschillende scenario’s: 

• Annulatie van een betaalde inschrijving 

• Annulatie van een niet betaalde inschrijving 

• Annulatie van een inschrijving met facturatie achteraf 

• Annulatie van een inschrijving op wachtlijst 
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4.3.2 Annulatie van een betaalde inschrijving 

In het geval dat de factuur reeds betaald is, zal er een creditnota aangemaakt worden.  Deze wordt dan 

weergegeven met enkel de lijnen van de registratiegroep die betrekking hebben op deze creditnota.  In dit geval 

kan je deze downloaden of mailen naar de klant (hiervoor wordt template MAIL004 gebruikt). 
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4.3.3 Annulatie van een niet betaalde inschrijving 

In het geval dat de factuur nog niet betaald is, zal deze aangepast worden.  In dit geval wordt de volledige 

inschrijvingsgroep weergegeven in het overzicht.  Deze factuur kan men downloaden en indien er geen 

betaalfactuur bestaat, kan men deze eveneens per mail versturen.  Indien er een betaalfactuur gekoppeld is, zal er 

een link staan naar deze betaalfactuur en kan men een mail verzenden vanuit deze betaalfactuur.  De link opent de 

betaalfactuur in een nieuw tabblad. 
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4.3.4 Annulatie van een inschrijving met facturatie achteraf 

In geval van facturatie achteraf, is er op het moment van annulatie nog geen factuur aanwezig.  Hier worden dan 

alle lijnen weergegeven die betrekking hebben op de inschrijvingsgroep.  Men kan dit overzicht gaan downloaden 

of mailen naar de klant (hiervoor wordt template MAIL004 gebruikt). 

4.3.5 Annulatie van een inschrijving op de wachtlijst 

Annulatie van een wachtlijst kan men niet downloaden of per mail doorsturen naar de klant.  Dit is conform aan de 

annulatie van één enkel wachtlijstitem. 

 

 
 

 

4.4 Derdebetalers aanpassen op inschrijfgroep 

Dit zal tot gevolg hebben dat reeds gemaakte factuur (en bestelling indien van toepassing) zal geannuleerd worden 

en er een nieuwe factuur wordt gemaakt naar de derdebetaler of omgekeerd.   

 

Een nieuwe uitbreiding is het exporttijdstip van de facturen van derdebetalers. Dit kan nu wekelijks of maandelijks 

ingesteld worden. D.W.Z. dat de factuur voor eenzelfde familie, derdebetaler en betaalafhandeling een hele week/ 

maand kan hergebruikt worden voor inschrijvingen via de backoffice.  

 

4.4.1 Aanpassen naar derdebetaler 

4.4.1.1 Werking 

Wanneer inschrijvingen gefactureerd zijn aan de familie, maar eigenlijk moet betaald worden door een 

derdebetaler, dan kan dit voortaan aangepast worden op de inschrijvingsgroep.  

Voor alle inschrijvingsgroepen is het mogelijk om te veranderen naar een derdebetaler, ongeacht of er een 

derdebetaler is geselecteerd op het familieprofiel. Er dient enkel een factuur te zijn die nog niet is betaald.  

Is de factuur betaald, dan kan dit helaas niet meer aangepast worden.  

 

Wanneer de aanpassing wordt opgeslagen zal de bestaande (en niet betaalde) factuur geannuleerd worden en zal 

er een nieuwe factuur gemaakt worden voor de geselecteerde derdebetaler.  

 

Is de geannuleerde factuur gekoppeld aan een bestelling, dan zal de factuur verwijderd worden van de bestelling. 

Als de bestelling geen facturen meer bevat, zal deze geannuleerd worden. 

 

Als er geen factuur is (bijv. bij facturatie achteraf) dan wordt de facturatie naar derdebetaler bepaald wat op dat 

moment is geconfigureerd op het familieprofiel en zal het dus niet mogelijk zijn om de derdebetaler aan te passen. 

De instelling op de inschrijvingsgroep heeft dan geen belang. 
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4.4.2 Op inschrijvingsgroep  

Om de derdebetaler aan te passen ga je hiervoor naar de details van een van de inschrijvingen en dan naar het 

tabblad “Inschrijvingsgroep”.  Het veld “Facturatie aan” kan aangepast worden naar “Derdebetaler” 

 

 
 
Van zodra er aangepast wordt naar derdebetaler is het mogelijk er een te kiezen uit de lijst. Wanneer er reeds een 
derdebetaler is gekoppeld aan de familie, zal deze automatisch gekozen zijn 
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De betaalmethode voor een derdebetaler is altijd “Overschrijving vooraf” en kan dus niet aangepast worden. 

Er wordt bovenaan een waarschuwing getoond dat er mogelijks nieuwe facturen worden gemaakt. 

 
 

4.4.3 Facturatie 

Van zodra de inschrijvingsgroep wordt opgeslagen zal de nog niet betaalde factuur geannuleerd worden, en zal er 

een nieuwe factuur gemaakt worden voor de derdebetaler.  

 

Is de geannuleerde factuur gekoppeld aan een bestelling, dan zal de factuur verwijderd worden van de bestelling. 

Als de bestelling geen facturen meer bevat, zal deze geannuleerd worden. 

 

‘s Nachts zal de geannuleerde factuur geëxporteerd worden als een creditnota indien de factuur ook is 

geëxporteerd geweest, bijvoorbeeld bij overschrijving vooraf. Wanneer de factuur de betaalmethode 

online/cash/betaalterminal heeft zal er geen creditnota geëxporteerd worden: de factuur zit immers niet in de 

boekhouding. 

 

De nieuwe factuur van de derdebetaler zal afhankelijk van de instelling op de derdebetaler al dan niet 

geëxporteerd worden. 
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4.5 Aanpassen van derdebetaler naar familie 

4.5.1 Werking 

Wanneer inschrijvingen gefactureerd zijn aan de derdebetaler, maar eigenlijk moet betaald worden door een 

familie zelf, dan kan dit aangepast worden op de inschrijvingsgroep.  

Voor alle inschrijvingsgroepen is het mogelijk om de derdebetaler te veranderen naar facturatie voor de klant zelf.  

 

Er dient enkel een factuur te zijn die nog niet is betaald.  Is de factuur betaald, dan kan dit helaas niet meer 

aangepast worden.  

 

Wanneer de aanpassing wordt opgeslagen zal de bestaande (en niet betaalde) factuur van de derdebetaler 

geannuleerd worden en zal er een nieuwe factuur gemaakt worden voor de familie en geselecteerde 

contactpersoon zonder derdebetaler. 

 

4.5.1.1 Op inschrijvingsgroep  

Om de facturatie aan te passen ga je hiervoor naar de details van een van de inschrijvingen en dan naar het 

tabblad “Inschrijvingsgroep”.  Het veld “Facturatie aan” kan aangepast worden naar “Contactpersoon”: 
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Van zodra er aangepast wordt naar contactpersoon is het mogelijk er een contactpersoon te kiezen uit de lijst.  

De betaalmethode voor de klant wordt automatisch geselecteerd in functie van wat beschikbaar is: eerst “Online”, 

dan “Cash” daarna “Betaalterminal”. De betaalmethode kan uiteraard aangepast worden. 

 

Er wordt bovenaan een waarschuwing getoond dat er mogelijks nieuwe facturen worden gemaakt. 
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4.5.1.2 Facturatie 

Van zodra de inschrijvingsgroep wordt opgeslagen zal de nog niet betaalde factuur voor de derdebetaler 

geannuleerd worden en zal er een nieuwe factuur gemaakt worden voor de familie.  

Wanneer de kassamodule actief is (bestellingen) dan zal er ook een overeenkomstige bestelling worden 

aangemaakt voor de nieuwe factuur of wordt de factuur toegevoegd aan een bestaande bestelling die nog niet is 

betaald indien die aanwezig is. Op deze manier zal de klant de factuur zoals gewoonlijk kunnen gaan betalen. 

 

 
De factuur of de bestelling dient wel zélf manueel verstuurd te worden naar de klant, zodat deze op de hoogte is 

van de nieuwe factuur. Dit kan via het tabblad “Facturen”. Indien een bestelling aanwezig kan van hieruit de 

bestelling worden geopend om een mail te sturen van de bestelling. 

 

‘s Nachts zal de geannuleerde factuur van de derdebetaler geëxporteerd worden als een creditnota (afhankelijk 

van de instelling op de derdebetaler en indien reeds geëxporteerd). De nieuwe factuur voor de familie zal 

afhankelijk van de facturatiemethode ook geëxporteerd worden (bijv. bij overschrijving vooraf). In andere gevallen 

is er een bestelling gemaakt en volgt dan de flow van contante verkopen. 
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4.5.2 Aanpassen van derdebetaler naar andere derde betaler 

4.5.2.1 Werking 

Wanneer inschrijvingen gefactureerd zijn aan de derdebetaler, maar naar een andere derdebetaler moet, dan kan 

dit aangepast worden op de inschrijvingsgroep.  

Voor alle inschrijvingsgroepen is het mogelijk om de derdebetaler te veranderen naar een andere derdebetaler 

ook al is deze niet gelinkt op het familieprofiel.  

 

Er dient enkel een factuur te zijn die nog niet is betaald.  Is de factuur betaald, dan kan dit helaas niet meer 

aangepast worden.  

 

Wanneer de aanpassing wordt opgeslagen zal de bestaande (en niet betaalde) factuur van de derdebetaler 

geannuleerd worden en zal er een nieuwe factuur gemaakt worden voor de geselecteerde derdebetaler. 

 
 

4.5.2.2 Op inschrijvingsgroep  

Om de derdebetaler aan te passen ga je hiervoor naar de details van een van de inschrijvingen en dan naar het 

tabblad “Inschrijvingsgroep”.  Het veld “Derdebetaler” kan aangepast worden naar een andere derdebetaler 

 

 
 

4.5.2.3 Facturatie 

Van zodra de inschrijvingsgroep wordt opgeslagen zal de nog niet betaalde factuur voor de derdebetaler 

geannuleerd worden en zal er een nieuwe factuur gemaakt worden voor de geselecteerde derdebetaler. 

 

‘s Nachts zal de geannuleerde factuur geëxporteerd worden als een creditnota indien de factuur ook is 

geëxporteerd geweest (instelling op profiel derdebetaler).  

 

De nieuwe factuur van de geselecteerde derdebetaler zal ook afhankelijk van de instelling op die derdebetaler al 

dan niet geëxporteerd worden. 
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4.5.3 Logging 

Wijzigingen in de facturatie zullen gelogd worden onder het type “inschrijvingsgroep” en de actie “Derdebetaler 

aangepast”. De log kan geraadpleegd worden via “Log” -> “Algemene Log” 
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4.5.4 Exporttijdstip van derdebetaler facturen 

Wanneer de facturen voor derdebetalers geëxporteerd worden (instelling op profiel derdebetaler) dan is het ook 

mogelijk om het tijdstip van de exports in te stellen.  Dit is van belang bij het hergebruik van de factuur voor 

derdebetalers. 

Wanneer de export dagelijks gebeurt, zal er per familie per dag (en per betaalafhandeling) één factuur zijn voor de 

derdebetaler INDIEN de inschrijving via de backoffice verloopt.  

Wanneer een ouders kinderen inschrijven, zullen er altijd meerdere facturen zijn! Dit omwille van de complexiteit 

van deze methodiek. Bijv.: ze schrijven hun kind in op één activiteit, maar er is nog een factuur die niet 

geëxporteerd zal die inschrijving toegevoegd worden aan de bestaande inschrijvingsgroep. Ze zien opeens een 

factuur met veel meer inschrijvingen. 

 

Eens de factuur geëxporteerd is kan deze niet meer hergebruikt worden. D.w.z. dat er bij nieuwe inschrijving een 

nieuwe inschrijfgroep en een nieuwe factuur wordt gemaakt. Als diezelfde dag nog een nieuwe inschrijving (of 

wachtlijst bevestigen) gebeurt via de backoffice, zal deze in dezelfde inschrijvingsgroep én factuur komen als het 

uiteraard ook over dezelfde betaalafhandeling, derdebetaler en familie gaat. 

 

Nu kan er algemeen ingesteld worden dat de export van die facturen voor derdebetalers wekelijks of maandelijks 

kan gebeuren. Dit wil zeggen dat de factuur niet iedere nacht wordt geëxporteerd en dus de volgende dagen zal 

hergebruikt worden. 

* dagelijks: elke dag na middernacht (dit is het standaard tijdstip) 

* Wekelijks: elke maandagnacht => Aangeraden door ons. 

* Maandelijks: iedere eerste nacht van de maand  

* 2-maandelijks: iedere eerste nacht van jan, mrt mei, juli, sept en nov. 

* 3-maandelijks: iedere eerste nacht van jan, apr, jul en okt 

* Halfjaarlijks: iedere eerste nacht van jan en juli 

* Jaarlijks: iedere eerste nacht van jan 

 

Deze instellingen zijn geldig voor ALLE derdebetaler facturen. Het is dus niet per derdebetaler instelbaar. 

Dit is instelbaar via  “Configuratie” > “Instellingen” > “Algemeen” > “Derdebetaler” 
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4.6 Optimalisatie 

4.6.1 Zoekfilter op activiteit datum toegevoegd 

Bij het overzicht kan je nu ook gaan zoeken op de datum van de activiteit, waarbij je voordien enkel kon zoeken op 

de inschrijfdatum 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6.2 Tokens school toegevoegd 

Wanneer een gezinslid gekoppeld is aan een school kan dit mee afgeprint/geëxporteerd worden door de 

templates aan te passen met de volgende tokens: 

{child_school_name} 

{child_school_address} 

{child_school_zip} 

{child_school_city} 

 

Dit kan enkel gebruikt worden binnen een template waar gegevens van een gezinslid worden getoond. 

 

4.6.3 Tonen school overzicht inschrijvingen 

 

Indien 1 van de kinderen zijn school opgegeven in zijn profiel, verschijnt er een extra kolom bij het overzicht 
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binnen een activiteit met de melding van de school. Indien geen van de ingeschreven kinderen zij school heeft 

opgegeven verschijnt deze kolom niet.  

 

 

5 Ticketing 

 

5.1 Speciale kortingen ticketing 

Met speciale kortingen wordt het mogelijk om een personeelskorting of een speciaal tarief zoals bijvoorbeeld vrije 

tijdspas te koppelen aan een gezinslid of familie. Indien op de activiteit dezelfde prijscategorie geactiveerd is, 

wordt de korting beschikbaar gemaakt.  

5.1.1 Speciale kortingen beheren 

Om speciale kortingen aan te maken ga je naar: Beheer ticketing  -> Configuratie -> Speciale kortingen 

 

 
 

Op deze pagina vind je een overzicht van de bestaande kortingen en kan je er ook nieuwe aanmaken. 
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Om een nieuwe speciale korting aan te maken vul je de gevraagde gegevens aan in de verschillende tabs. Voor 

sommige kortingen is een code nodig ter validatie. Indien je een code wil gebruiken, dient er ook een formaat voor 

de validatie ingesteld te worden. Deze validatie code dient ingegeven te worden met een regel code. 

Enkele voorbeelden: 

• ^\d{5}$ => getal van 5 cijfers 

• ^[a-zA-Z]{5}$ => code van 5 letters. Zowel hoofd- als kleine letters worden toegelaten 

 

Enkel kortingen waar actief en online gevinkt zijn, zullen uiteindelijk ook te zien zijn voor de bezoeker indien die er 

de juiste rechten voor heeft. 

 

In de achtergrond wordt er voor iedere speciale korting een prijscategorie aangemaakt. Deze prijscategorie kan je 

dan op zijn beurt koppelen aan een activiteit of type activiteit en op dat moment zal je ook de korting of een 

nieuwe prijs kunnen instellen. 
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5.1.2 Koppelen aan een activiteit of type activiteit 

Om de speciale korting beschikbaar te maken voor de bezoeker, moet de prijscategorie gekoppeld worden op een 

activiteit of type activiteit. Je kan die doen in het tabblad ‘Prijzen’. Klik op toevoegen bij ‘Prijs per categorie’. 

Instellingen gemaakt op type activiteit worden ook beschikbaar op alle afgeleide activiteiten. 
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5.1.3 Speciale kortingen activeren voor een klant 

Via de front zien de bezoekers de speciale kortingen staan in hun profiel. Indien een code gevraagd wordt, zullen 

zij die daar ingeven en wordt deze ook gevalideerd. Bij het opslaan van hun profiel zal de beheerder dat profiel 

opnieuw moeten goedkeuren. Op dat moment kan je de speciale korting geactiveerd worden. Er kan slechts 1 

korting actief zijn. 
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5.1.4 Speciale kortingen instellen als online gebruiker 

De eindgebruiker kan in zijn profiel de speciale kortingen zien staan waarvoor extra informatie nodig is. Als 

bijvoorbeeld een code nodig is, kan hij die hier ingeven en valideren. 
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5.1.5 Tickets aankopen voor een activiteit met speciale kortingen 

Indien er voor een activiteit speciale kortingen geldig zijn kan de eindgebruiker bij het bestellen, kiezen hoeveel 

tickets hij wil aankopen aan de prijs met korting.  

 
 

 

5.2 Annulatiekost ticketing 

Er kan vanaf deze versie ook een annulatiekost berekend worden binnen ticketing. Bij het annuleren van tickets 

kan er een kost aangerekend worden.  Deze kost wordt berekend per gekozen prijscategorie. 

 

5.2.1 Annulatiekost configuratie op activiteit type 

De annulatiekost kan ingesteld worden op activiteit type en/of op de activiteit zelf.  Deze zal steeds weergegeven 

worden als een percentage.  Indien er gewerkt wordt met verschillende prijszones (in het geval van een zaalplan), 

kan men per prijszone een verschillende annulatiekost opgeven. 

 



 
 

Leveringen april 2019 49 

  

 

 
 

Indien er een groepstarief van toepassing is kan er eveneens hier een annulatiekost opgegeven worden. 

 
 

De configuratie van de annulatiekost is echter een hulpmiddel om bij het effectief annuleren van tickets een juiste 

annulatiekost op te geven. 
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5.2.2 Annulatie van tickets 

Bij de annulatie van tickets hebben we 2 scenario’s: 

• Annulatie van individuele tickets 

• Annulatie van tickets aangekocht met groepstarief 

 

Voor de individuele tickets, staat in de pop-up de totale annulatiekost voor alle tickets zoals we op de activiteit 

gedefinieerd hebben.  Deze zal niet aangepast worden bij het aanpassen van het aantal tickets.  Indien de tickets 

reeds betaald zijn, zal er een creditnota opgemaakt worden voor het bedrag van de geannuleerde tickets min de 

annulatiekost.  Indien ze niet betaald waren, zal de factuur aangepast worden. 

 

 
Voor tickets met groepstarief wordt de annulatiekost op dezelfde manier berekend, op basis van de configuratie.  

Het enige verschil met de individuele tickets is dat indien men geen recht meer heeft op het groepstarief, er een 

ander tarief dient geselecteerd worden. 
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5.2.3 Printen tickets in bulk 

Indien men tickets gaat printen vanuit ‘inschrijvingen>Tickets’, kan men raadplegen in welk bestand deze 

geëxporteerd zijn.  In de historiek kan je deze dan gaan downloaden of opnieuw gaan genereren. 

 

6 Facturatie 

 

6.1 Nulfacturen 

Nulfacturen worden mee geëxporteerd wanneer er terugbetaling is van waarborg (zodat deze van de 

wachtrekening kan gehaald worden) 

Dit is van toepassing binnen de module zalen en materialen 
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6.2 Zoeken op factuurdatum 

Er is een filter toegevoegd bij het overzicht van de facturen. Er kan nu ook gezocht worden op facturatiedatum 

i.p.v. enkel de aanmaakdatum. 

 

7 Nawoord 

We blijven investeren in de kwaliteit van onze dienstverlening en communicatie. Hopelijk is deze handleiding 

nuttig en duidelijk.  

 

Wij plaatsen ook onze beschikbare handleidingen online op onze website. 

 

Indien u nog vragen zou hebben, aarzel niet om ons te contacteren 09/267 64 77  

of via support@e2e.be 

https://www.e2e.be/producten/facilitator/handleidingen
mailto:support@e2e.be

