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1 Algemene tips & aanwijzingen  

 

• Als een schermknop ‘uitgeschakeld’ is (de knoptekst is dan grijs), betekent dit dat die functie 
niet van toepassing kan zijn, òf dat nog niet alle benodigde gegevens in een scherm ingevuld 
zijn. 

• Sommige velden kunnen bewerkt worden en sommige niet. Over het algemeen geldt dat 
alleen velden met een witte achtergrond bewerkt kunnen worden. 

• Indien velden leeg lijken maar niet zijn, kan je de inhoud zichtbaar maken door er met de 
muisaanwijzer overheen te bewegen. 

• Voor alle directe printopdrachten geldt dat er naar de standaardprinter, met de 
standaardinstellingen, wordt geprint. Zie ook paragraaf 18.8 (printwijze). 

• Wanneer een product geselecteerd moet worden in bv een verkooporder of een inkooporder, 
kan dit door eerst de productcategorie te kiezen, gevolgd door het kiezen van het product in 
die categorie. Hierbij wordt dezelfde indeling gehanteerd als in het officiële Herbalife 
productenboekje. Indien gewenst kan het productnummer ook direct ingetikt worden. In dat 
geval werkt de dropdown-list niet. 
Het is ook mogelijk een deel van de productnaam in te vullen in het veld waar “Zoeken…” 
staat. 

• Voor HMP’s geldt dat deze gedeeltelijk onder het lage BTW-tarief vallen, en gedeeltelijk 
onder het hoge BTW-tarief. Indien er bij een verkoop- of inkooporder een HMP-product 
geselecteerd wordt, dan komt er direct automatisch een tweede product bij te staan. Het 
eerste product betreft dan het gedeelte tegen laag BTW-tarief, het tweede betreft het 
gedeelte tegen hoog BTW-tarief. 

• Een aantal artikelen worden over het algemeen als set ingekocht bij Herbalife. Een voorbeeld 
hiervan is artikel 8151: een set van 5 shakebekers. Een ander voorbeeld is het verkopen van 
de Proteïne-repen per stuk. Om deze inkoop/verkoop per stuk mogelijk te maken, zijn er voor 
deze artikelen speciale producten toegevoegd aan de productenlijst in het HAP. Deze 
artikelen staan dus niet in de officiële Herbalife productengids (en zijn daar dus ook niet 
bestellen), en zijn te herkennen aan het artikelnummer dat met ‘PB’ begint.  

• Wanneer producten voor eigen gebruik of gift afgeboekt worden, wordt dit als een ‘verkoop’ 
tegen inkoopprijs van de Herbalife Member aan de privé-persoon gezien (zie ook paragraaf 
12.1). Zie paragraaf 11.10 voor de financiële aspecten hiervan. 

• Een aantal overzichten in het HAP kan naar een Excelbestand overgebracht worden. 
Voorwaarde is wel dat Excel geïnstalleerd is. Zo niet, dan zal de uitvoer naar een CSV-bestand 
zijn. De bestanden kunnen naar eigen inzicht gebruikt, aangepast en gewist worden, maar 
veranderingen zullen niet in het HAP zelf terecht komen. 

• Deze handleiding is vanuit het HAP rechtstreeks op te roepen door op F1 te drukken. 

• Het HAP maakt automatisch periodiek een backup (zie ook hoofdstuk 19). Daarnaast wordt 
aanbevolen om zeer regelmatig een externe back-up te maken en die goed te bewaren. Het 
HAP-databestand staat niet on-line en wordt niet (al dan niet automatisch) bij KB-Support 
geplaatst of gekopieerd. 

• Verander de data in het databestand niet handmatig. Door de structuur en de 
verwevenheid van gegevens kan dit tot grote (zichtbare en onzichtbare) problemen 
leiden! 

• Het HAP is geschreven voor Herbalife Members in Nederland, volgens de Nederlandse 
prijslijst. Het HAP is niet ontwikkeld en getest voor gebruik in andere landen. 
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• Algemene knoppen: 

 

De nieuwe of gewijzigde gegevens vastleggen; het scherm wordt 
gesloten 

 

Naar het vorige record gaan 

 

Naar het volgende record gaan 

 

Naar het eerste record gaan 

 

Naar het laatste record gaan 

 

Het scherm printen 

 

Het overzicht uitvoeren naar Excelbestand.  

 

De factuur of het overzicht in pdf-formaat zetten 

 

Een boeking wissen 

 

 

Een datum aanpassen 

 

• Voor meer informatie kan je ook kijken op www.kb-support.nl/vragen 

 

Het Herbalife Administratie Programma is geschreven door Paul Bergers. 

paul@kb-support.nl 

www.kb-support.nl 

 

Deze handleiding is geschreven door Paul Bergers, onder redactie van Annemiek van Kaam. 

© KB-Support, Roosendaal, 2004 – 2020 

  

http://www.kb-support.nl/vragen
mailto:paul@kb-support.nl
http://www.kb-support.nl/
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2 Systeemeisen 

 

• Het programma heeft minimaal Microsoft Access 2007 nodig. Voor Access 2010 en hoger: het 
HAP werkt alleen op de 32-bits variant, en niet op de 64-bits variant. 

• Het HAP draait in ieder geval op Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, 
Windows 8/8.1 en Windows 10. 
Minimale systeemeisen zijn 450 MHz processor, 64 MB geheugen en 30 MB vrije schijfruimte. 

• In een aantal gevallen is het vanuit openstaande verkooporders mogelijk een mailtje aan te 
maken met daarin een factuur in pdf-formaat. Of dit daadwerkelijk mogelijk is, hangt o.a. 
van de Windows-versie, en het mailprogramma wat gebruikt wordt. Sommige programma’s 
laten het toe dat er een mail mét bijlage wordt aangemaakt, en sommige programma’s niet. 
In het laatste geval wordt er wel een mail aangemaakt, maar moet je de bijlage er zelf aan 
toevoegen. 
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3 Installatie 

 

Allereerst dient het installatiebestand van de site van KB-Support gedownload te worden. Door op 
dit bestand te dubbelklikken, wordt de installatie gestart. De installatieprocedure wijst zichzelf. 

Op het bureaublad komt er een icoontje te staan: . In de lijst met programma’s is er een groep 
HAP toegevoegd. In deze groep staat een optie om het HAP te starten. 

Direct na installatie wordt er een back-up van de databestanden gemaakt. Voor verdere uitleg over 
back-ups, zie hoofdstuk 19. 

Om ‘opnieuw’ met het HAP te beginnen is het niet nodig het HAP opnieuw te installeren. Er is een 
(verborgen) menu waarmee eerder ingevoerde gegevens gewist kunnen worden. 
Kies daarvoor Opties > HAP Info, en dubbelklik op het veld waar de HAP-versie staat. Er verschijnt 
dan een nieuw menu: 

 

 

Hierin kan je kiezen welke gegevens je wilt wissen. Als je echt álles wilt wissen, klik je op alle drie 
de knoppen. Maar als je bv de ingevoerde klant wilt behouden, klik je niet op Klanten wissen. 

De knop Klanten wissen is alleen beschikbaar als er geen verkooporders (meer) in het systeem 
aanwezig zijn. 
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4 HAP klaarmaken voor gebruik 

 

Het programma kan na installatie gedurende maximaal 31 dagen gebruikt worden zonder 
activeringscode. Zolang deze code niet ingevuld is, verschijnt het volgende scherm: 

 

 

Klik op Starten om het programma te starten (of vul de activeringscode in, en klik op Starten).  

Alvorens je echt met het programma kunt werken, dien je een aantal acties uit te voeren: invullen 
van de opties, opvoeren van de bestaande voorraad en invullen van de bestaande klanten. 

 

4.1 Opties 

Bij het eerste gebruik zal het HAP vragen een aantal opties in te vullen: 
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Na klikken op OK verschijnt het volgende scherm: 

 

 

Hier kunnen de belangrijkste opties ingevuld worden. Als alle opties doorlopen zijn, kan het 
invullen worden afgesloten door op de knop Gereed te klikken (onderaan het scherm). Alle opties 
zijn naderhand nog aan te passen door vanuit het hoofdmenu Opties te kiezen. 

• Kortingspercentage voor inkopen: geef hier je eigen actuele korting in. 

• Factuurnummering: Geef hier aan hoe de nummering van verkooporders en facturen er uit 
moet zien. De keuze kan later zonder enig probleem nog veranderd worden. Ook kan er 
aangegeven worden wat het nummer moet zijn van de eerste factuur. 

• Toevoeging aan naam in de factuurheader: Vul hier de tekst in die op de factuur wordt 
toegevoegd aan de naam bv ‘Onafhankelijk Herbalife Member’ 

• Emailadres en website-adres in de factuurheader: Vul hier deze gegevens in zoals die op het 
verkoopfactuurhoofd moeten verschijnen 

• Banknummer in de factuurheader: Vul hier deze gegevens in zoals die op het 
verkoopfactuurhoofd moeten verschijnen 

• KvK- en/of BTW-nummer in de factuurheader: Vul hier het inschrijvingsnummer van de Kamer 
van Koophandel en/of het BTW-nummer in, zoals die op het verkoopfactuurhoofd moeten 
verschijnen 

• Factuurfooter: Vul hier de gegevens in zoals die onderaan op de verkoopfactuur moeten 
verschijnen (bv ‘Betaling binnen 14 dagen onder vermelding van het ordernummer’). 

• Factuur lay-out: Kies hier de gewenste lay-out voor de factuur door het betreffende 
keuzerondje  te selecteren. Klik op Voorbeelden om de mogelijkheden te bekijken. Je kunt 
hier alle lay-outs bekijken, dus niet alleen de lay-out die je hebt geselecteerd. 

 In principe zijn er 5 verschillende facturen, telkens in twee uitvoeringen. De eerste (a) bevat 
alleen samenvattende BTW-gegevens. De tweede (b) bevat gedetailleerdere BTW-gegevens, 
en voldoet aan de eisen die de Belastingdienst stelt. Ongeacht de keuze, zal bij verkoop aan 
downline altijd de tweede (b) variant gebruikt worden. Bij verkoop aan “gewone” klanten zal 
(indien hier geselecteerd) de a-variant gebruikt worden. 

 Lay-out 5a en 5b is ontworpen om je eigen logo in te voegen. Klik op Bladeren het juiste 
afbeeldingbestand toe te voegen. Dit bestand moet een jpg, bmp of gif-bestand zijn. De knop 
Bladeren is alleen zichtbaar indien lay-out 5a of 5b is gekozen. 

• Bij opstarten openstaande facturen tonen: Bij het opstarten kan een scherm getoond worden 
van alle openstaande verkoopfacturen. Je dient hier de periode in te vullen na hoeveel dagen 
dat een factuur openstaat, getoond wordt. Indien je dit scherm bij het opstarten niet wilt 
zien, moet je hier een hoge waarde invullen, bijvoorbeeld 999. 
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• Bij opstarten jarige klanten tonen: Geef hier aan of, en zo ja hoe lang van te voren, de 
verjaardag van klanten wordt getoond bij het opstarten van het HAP. Indien dit scherm wordt 
getoond, wordt de verjaardag van alle klanten getoond. 

• 10-klanten formulier: Kies hier Ja indien aan het begin van elke maand het scherm voor de 
opgave van het Herbalife 10-klanten getoond moet worden (zie ook paragraaf 5.9). Dit scherm 
wordt telkens bij het opstarten getoond zolang op Uitstellen is geklikt. Wanneer op Gedaan is 
geklikt, zal dit scherm in de lopende maand niet meer getoond worden. 

• Schermkleuren: Geef hier aan welke kleur de diverse schermen moeten hebben. 

• Urenregistratie: Geef hier of je gebruik wilt maken van de urenregistratie. Indien hier voor 
gekozen wordt, dien je de namen van de twee voornaamste gebruikers van het HAP in te 
vullen. Wanneer een verkooporder of een inkooporder afgesloten wordt, zal het HAP 
automatisch vragen om de uren die met die order gemoeid is te boeken. Zie ook Hoofdstuk 
16. 

 

4.2 Aanvullende opties 

Naast bovengenoemde opties kan het nuttig zijn om andere opties in te stellen. Kies daarvoor 
vanuit het hoofdmenu Opties. Verdeeld over verschillende tabbladen kunnen diverse instellingen 
aangepast worden (zie ook hoofdstuk 18 voor een uitgebreide toelichting). 

Met name bij Journaalposten en Uren kan je naar eigen inzicht posten toevoegen. 

 

4.3 Terugwerkende kracht 

Het kan voorkomen dat je graag wilt dat het HAP wordt gevuld met terugwerkende kracht (bv tot 
begin van het jaar). Dus alsnog verkopen, inkopen en kosten invullen die al vóór ingebruikname van 
het HAP gedaan zijn. 

Dit is mogelijk maar is dan moet wel telkens de juiste boekingsdatum gehanteerd worden. Voor 
verkooporders zijn dat 4 datums per order, voor inkooporders zijn dat er 3. 

Let ook op het volgende: 

• Om een correct (financieel) beeld te krijgen, dienen deze verkoop- en inkooporders volledig 
geboekt te worden via de normale wijze (zoals beschreven in hoofdstukken 6 en 7). Gebruik 
hiervoor niet de Financiële boeking! 

Al met al is deze werkwijze gevoelig voor fouten, en kan dus een verkeerd beeld opleveren bij de 
diverse overzichten. Let dus erg goed op bij dergelijke boekingen. Verkeerd ingevoerde data 
kunnen meestal niet gecorrigeerd worden! 

Mocht je gegevens met terugwerkende kracht willen invullen, dan dient de volgende volgorde 
gevolgd te worden: 

• invoer van klanten (zie paragraaf 4.4) 

• invoer/afhandeling van alle verkooporders (zie hoofdstuk 6) 

• invoer/afhandeling van alle inkooporders (zie hoofdstuk 7) 

• invoer van alle andere financiën, dus niet gerelateerd aan verkoop of inkoop (zie paragraaf 
11.1) 

• invoer (voor zover van toepassing) van alle uitstaande leningen (zie hoofdstuk 8) 

• correctie van de voorraad (zie paragraaf 4.5 van de handleiding) 

• correctie van de financiën (zie paragraaf 4.6 van de handleiding) 

 

4.4 Klanten 

Klanten kunnen handmatig of via een Excel-sheet ingevoerd worden. 
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4.4.1 Klanten handmatig invoeren 

Op het moment van installatie, ben je zelf als gebruiker van het HAP al als klant ingevoerd 
(klantnummer 1). Controleer deze gegevens door vanuit het hoofdmenu achtereenvolgens op 
Klanten en Klantgegevens te klikken.  

Het programma is zo ingericht dat de gegevens van de eerste klant aangezien worden als de 
gegevens van de gebruiker. Verschillende velden worden gebruikt bij het hoofd van de 
verkoopfacturen. Alle velden kunnen naar eigen inzicht aangepast worden, behalve de voornaam en 
de achternaam van de eerste klant. In geval dat de voor- of achternaam wel veranderd moet 
worden, stuur dan een mailtje naar paul@kb-support.nl. 

Het invoeren van nieuwe klanten kan als volgt gedaan worden: kies vanuit het hoofdmenu 
achtereenvolgens Klanten en Nieuwe klant invoeren. 

Vul nu alle relevante gegevens in: 

 

  

De klantstatus wordt automatisch ‘klant’. Indien een klant door eerdere aankopen een hogere 
status heeft, kan dit worden aangegeven.  

Hierbij geldt dat een ‘Member’ minimaal 25% korting krijgt, en een ‘Senior Consultant’ minimaal 
30% korting. 

mailto:paul@kb-support.nl
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N.B.: voor toekomstige aankopen geldt dat het systeem nagaat of de klantstatus veranderd moet 
worden. Die hoef je dus niet zelf aan te passen. 

De velden ‘Voornaam’ en ‘Achternaam’ moeten minimaal ingevuld zijn om de nieuwe klant te 
kunnen invoeren. 

Bevestig door op  te klikken. 

Voer op deze manier alle (bestaande) klanten in.  

 

4.4.2  Klanten inlezen vanuit Excel  

Klanten kunnen ook vanuit een Excel-sheet worden ingelezen. Dat is bijvoorbeeld handig als veel 
klanten vanuit een ander pakket overgebracht moeten worden.  

De volgende gegevens kunnen ingelezen worden: voornaam, tussenvoegsel, achternaam, adres, 
postcode, plaats, telefoon1, telefoon2, email en geboortedatum. Van deze gegevens zijn alleen 
voornaam en achternaam verplichte velden. 

De werkwijze bestaat uit drie delen: 

Excel-sheet openen: Het Excel-bestand wat bij het HAP hoort, wordt geopend. Kopieer hier alle 
relevante gegevens in. 

Gegevens controleren: Het HAP controleert of overal voornaam en achternaam zijn ingevuld, 
ingevulde geboortedatums juist zijn, en of klanten niet al in het HAP voorkomen. 

Gegevens inlezen: alle klanten in de Excel-sheet worden in het HAP ingelezen. Al deze klanten 
krijgen dan een nummer wat door het HAP wordt toegekend. 

Indien bij de opties is ingesteld dat er met meerdere businesses wordt gewerkt (zie paragraaf 
18.10), zullen deze klanten als Herbalife-klant worden gezien. 

Via Klanten en Klantgegevens (zie paragraaf 5.1) kunnen overige gegevens aangevuld of bewerkt 
worden. 

 

4.5 Voorraadsituatie 

Indien er een voorraad van producten aanwezig is, moet dit nu in het systeem worden geboekt. Als 
er bij deze ingebruikname ook inkooporders en verkooporders met terugwerkende kracht ingeboekt 
moeten worden, doe dit dan eerst (zie ook paragraaf 4.3). Zet daarna de voorraad goed door voor 
alle artikelen de aantallen aan te passen. 

Kies daarvoor vanuit het hoofdmenu Voorraden gevolgd door Voorraadboeking. 



 

Handleiding Herbalife Administratie Programma  14 

 

 

 

Vul achtereenvolgens het volgende in: 

• selecteer ‘Opboeken’ 

• selecteer de productcategorie (met de  knop) 

• selecteer het product (met de  knop) 

(Als alternatief voor de twee voorgaande stappen, kan ook direct het productnummer ingetikt 
worden). 

• Geef het juiste aantal in 

• Als type dient nu ‘Installatie’ gekozen te worden. 

Bevestig de boeking door op  te klikken. Voer op deze manier de gehele huidige voorraad in. 

Om op een later moment inzicht te hebben in de voorraadsituatie tijdens de ingebruikname van het 
HAP, wordt geadviseerd deze voorraadsituatie printen. Zie hiervoor paragraaf 12.4. 

 

4.6 Financiële situatie 

Indien er sprake is van een financiële scheiding tussen zakelijke inkomsten/uitgaven en privé 
inkomsten/uitgaven, dienen de zakelijke saldo’s rechtgezet te worden. 

Bepaal hiertoe zowel het saldo op de bank als in de kas. Om het banksaldo goed te zetten, kies je 
nu vanuit het hoofdmenu achtereenvolgens Financiën en Financiële boeking. 

• Kies als type ‘Bank/kas-correctie’  

• Voer het banksaldo in 

• Het BTW-gedeelte dient overgeslagen te worden 

• Kies ‘Inkomsten’ indien het saldo positief is, en kies ‘Uitgaven’ indien het saldo negatief is 

• Kies ‘Bank’ 

• Vermeld desgewenst commentaar, en bevestig de boeking door op  te klikken. 

Doe nu hetzelfde voor het kassaldo, waarbij uiteraard nu voor ‘betaling via kas’ wordt gekozen. 

Om op een later moment inzicht te hebben in de financiële situatie tijdens de ingebruikname van 
het HAP, wordt geadviseerd het financieel overzicht te printen. Zie hiervoor paragraaf 11.4. 
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5 Klanten 

 

5.1 Klantgegevens 

Kies achtereenvolgens Klanten en Klantgegevens om de klantgegevens van bestaande klanten te 
bekijken of te veranderen. 

Tabje Klantgegevens  

Alle gegevens kunnen naar eigen inzicht aangepast worden. 

• De invulling bij Std kortingspercentage wordt gebruikt bij aanmaak van een verkooporder. Dat 
percentage kan dan nog aangepast worden. Dit veld is alleen zichtbaar bij ‘gewone’ klanten.  

• Wanneer een emailadres is ingevuld, kan hierop worden geklikt. Er wordt dan een mail 
aangemaakt gericht aan die persoon. 

• De klantstatus geeft aan of het een ‘gewone’ klant betreft, een Member of zelfs meer. 
Wanneer op grond van een verkooporder een klant ‘promoveert’, dan past het systeem de 
klantstatus automatisch aan. 

• Bij het maken van verkooporders worden inactieve klanten niet getoond. 

• Een klant kan alleen deelnemen aan het loyaliteitsprogramma als de status ‘klant’ is. 

• Indien de recentste verkooporder van de betreffende klant meer dan 7 jaar geleden is, of 
indien er meet-en weeggegevens van die klant ingevoerd zijn, dan is er een knop Klant 
anoniem maken. Als daar op geklikt wordt, zullen alle persoonsgegevens van die klant gewist 
worden. Het klantnummer zelf blijft wel bestaan. 
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Door te dubbelklikken op de achternaam, verschijnt een scherm met alle verkooporders die bij die 
klant horen. 

Door op Adreslabel printen te klikken, verschijnt het volgende scherm: 
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Kies zonodig het juiste soort etikettenvel. Hierbij wordt uitgegaan van een A4-tje, waarbij er géén 
randen zijn, en geen ruimte tussen de etiketten. 

Kies vervolgens welk etiket gebruikt moet worden, en klik op . Er verschijnt dan nog een 
melding dat het vel op de juiste manier in de printer moet worden gelegd. Na bevestiging wordt 
het adres van de geselecteerde klant geprint op het geselecteerde etiket. 

Door een technische beperking wordt de onderste rij etiketten van elk vel niet gebruikt. Draai 
hiervoor het stickervel ondersteboven. 

 

Tabje Historie  

  

 

In dit scherm kan je noteren wat de oorsprong van de klant is. Ook zie je een aantal data, het 
aantal orders en de laatste order van deze klant. Klik op Orders bekijken om de verkooporders van 
deze klant te bekijken. 
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Tabje Familiegegevens 

Vul naar eigen inzicht relevante gegevens in. Indien rechts het vakje wordt aangevinkt, zal de 
betreffende verjaardag getoond worden in het scherm met jarige klanten/familieleden. 

  

 

5.2 Nieuwe klant invoeren 

Zie hiervoor paragraaf 4.4.1. 

 

5.3 Klanten inlezen vanuit Excel  

Zie hiervoor paragraaf 4.4.2. 

 

5.4 Klant follow-up 

Om van klanten hun gewicht, vetpercentage en diverse omvangsmaten te kunnen bijhouden, kies je 
vanuit het hoofdmenu achtereenvolgens Klanten en Klant follow-up. Kies vervolgens in het 
dropdown menu om welke klant het gaat.  

Indien er van de gekozen klant al gegevens bekend zijn, zullen die getoond worden. Zo niet, dan 
komt de vraag of je nieuwe gegevens wilt invoeren. Zie hiervoor paragraaf 5.4.1. 
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Het volgende scherm verschijnt: 

 

 

Dit scherm kan er anders uitzien; dit is afhankelijk welke (en hoeveel) meetgegevens ingevuld 
kunnen worden. Zie hiervoor ook paragraaf 18.3. 

Alle gegevens kunnen desgewenst nog aangepast worden. Let daarbij wel op dat er per dag maar 1 
meting mogelijk is. Na aanpassing van de gegevens worden de diverse af- of toenames pas berekend 
nadat het scherm gesloten wordt. 

Klik op  om notities toe te voegen of te bekijken.  
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5.4.1 Invoer van nieuwe gegevens 

Klik op Nieuwe invoer om een regel toe te voegen. Het volgende scherm verschijnt (dit scherm kan 
er anders uitzien; dit is afhankelijk welke meetgegevens ingevuld kunnen worden. Zie hiervoor ook 
paragraaf 18.3):  

 

 

Vul alle relevante gegevens in; niet alle maten hoeven ingevuld te worden. Let er dan wel op dat 
de af- of toename van de omvang berekend wordt uit alle ingevulde velden. De af- of toename zal 
dus een vertekend beeld geven indien bijvoorbeeld de ene keer 3 omvangsmaten worden ingevuld, 
en de volgende keer 4 maten. 

Bevestig de invoer door op  te klikken. 
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5.5 Mailinglabels printen 

Om adreslabels te printen voor alle klanten, kies van je vanuit het hoofdmenu achtereenvolgens 
Klanten en Mailinglabels. Het volgende scherm verschijnt:  

  

 

Kies zonodig het juiste soort etikettenvel. Hierbij wordt uitgegaan van een A4-tje, waarbij er géén 
randen zijn, en geen ruimte tussen de etiketten. Kies ook van welke categorie klanten het adres 
geprint moet worden. 

Na klikken op  verschijnt er dan nog een melding dat het vel op de juiste manier in de printer 
moet worden gelegd. Na bevestiging worden de labels geprint. 

Door een technische beperking wordt de onderste rij etiketten van elk vel niet gebruikt. 

 

5.6 Jarige klanten 

Om een overzicht te krijgen van wanneer klanten jarig zijn (de eerstvolgende als eerste), kies je 
vanuit het hoofdmenu achtereenvolgens Klanten en Jarige klanten.  

 

5.7 Goede klanten 

Kies vanuit het hoofdmenu achtereenvolgens Klanten en Goede klanten. Dit overzicht is ook op te 
roepen door vanuit het hoofdmenu achtereenvolgens Verkooporders en Goede klanten te kiezen. 
Voor een verdere uitleg, zie paragraaf 6.7. 

 

5.8 Verkoophistorie per klant 

Kies vanuit het hoofdmenu achtereenvolgens Klanten en Verkoophistorie per klant. Dit overzicht is 
ook op te roepen door vanuit het hoofdmenu achtereenvolgens Verkooporders en Verkoophistorie 
per klant te kiezen. Voor een verdere uitleg, zie paragraaf 6.8. 

 

5.9 Opgave voor 10-klanten formulier 

Dit scherm kan gebruikt worden voor de opgave voor het Herbalife 10-klantenformulier. Het 
getoonde bedrag is het totaalbedrag van verkopen in de vorige maand. De leverdatum van de 
artikelen geldt voor de tijdsindeling. Het bedrag is inclusief BTW; verzendkosten en vaste kortingen 
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worden niet meegerekend. Eigen gebruik (geboekt via Voorraden > Voorraadboek eigen gebruik) 
wordt niet meegenomen. 

Door middel van selectie van maand en jaar kan het totaal van de gewenste maand getoond 
worden. 

Indien bij de opties (zie paragraaf 18.9) is ingegeven dat dit scherm bij het opstarten getoond 
wordt, zal dat aan het begin van elke maand gedaan worden, totdat op de knop Gedaan is geklikt. 
Zolang op Uitstellen wordt geklikt, zal bij de volgende keer dat het HAP wordt opgestart dit scherm 
opnieuw getoond worden.  
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6 Verkooporders 

 

De algemene werkwijze voor verkooporders is: 

• aanmaken van een order 

• printen van een factuur 

• aangeven dat de producten geleverd zijn 

• aangeven dat er betaald is. 

Pas wanneer er zowel geleverd is als er betaald is, wordt een order als afgehandeld bestempeld. 

 

6.1 Nieuwe verkooporder invoeren 

Kies vanuit het hoofdmenu achtereenvolgens Verkooporders en Nieuwe verkooporder invoeren.  

 

 

1

3

5

6

8

7

9

11

10

A B C

D E F

2

4
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Doe achtereenvolgens het volgende 

1 Selecteer de klant. Dit kan door het dropdownmenu , of door direct een deel van de 
voornaam of achternaam in te tikken. Indien het een klant in het buitenland betreft, komt er 
een schermpje met de vraag om wat voor type levering het gaat. Maak hier de juiste keuze. 
Klik zonodig op Help om uitleg hierover te krijgen. 

2 Je kan ook eerst een nieuwe klant invoeren door op de knop Nieuwe klant te klikken. 

3 Pas zonodig de invoerdatum aan. Indien in de gekozen factuurnummering (zie paragraaf 18.2) 
het jaar en/of de maand voorkomt, dan zal de jaar- en maandaanduiding gebaseerd worden 
op deze invoerdatum. 

4 Indien dat bij de opties is ingesteld (zie paragraaf 18.10), kan hier de business gekozen 
worden die van toepassing is. 

Daarna kan je alle producten stuk voor stuk invoeren. Doe dit als volgt: 

5 Kies de productcategorie 

6 of 7 Kies het product. Bij het veld productnaam kan elk deel van de productomschrijving ingevuld 
worden om het betreffende product te zoeken. 

8 Kies het aantal 

Als alternatief voor de 3 voorgaande stappen, kan ook direct het productnummer bij 4 ingetikt 
worden. Een ander alternatief is om in het onderste witte brede veld aan de rechterkant de 
beginletters van de productnaam in te tikken. 

9 Bevestig met Product toevoegen aan bestelling. 

10  Het aantal van een ingegeven artikel kan aangepast worden. 

 

Voer zo alle producten op. Wanneer alle producten opgevoerd zijn, kan je de verkooporder 
bevestigen met Invoer afsluiten (nr 11). 

Het HAP gaat direct verder met het scherm Verkooporders bewerken voor deze aangemaakte order 
(zie paragraaf 6.2). 

 

Onderaan het scherm is de volgende informatie te zien 

A De bruto-verkoopprijs; hierin is eventuele korting nog niet berekend. De korting wordt pas 
berekend wanneer de invoer beëindigd wordt.  

B Het aantal loyaliteitspunten van deze order (alleen zichtbaar indien de betreffende klant 
meedoet in het loyaliteitsprogramma) 

C Het aantal volumepunten van deze order 

D Het tegoed aan loyaliteitspunten van deze klant (deze order is nog niet meegerekend). Dit is 
alleen zichtbaar indien de betreffende klant meedoet in het loyaliteitsprogramma. 

E Het aantal volumepunten in vorige maand 

F Het aantal volumepunten in de lopende maand 
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6.2 Verkooporders bewerken 

Kies vanuit het hoofdmenu achtereenvolgens Verkooporders en Openstaande verkooporders 
bewerken. 

Het volgende scherm is zichtbaar: 

 

 

In dit scherm worden alleen díe orders getoond, die nog openstaan: de levering en/of de betaling is 
nog niet afgerond. 

In bovenstaand scherm kan je nog het volgende doen: 

1 Door hier op te klikken wordt de factuur als pdf-bestand geplaatst in een map naar keuze. 

2 Indien een geschikt mailprogramma geïnstalleerd is (zie ook hoofdstuk 2), is deze knop 
zichtbaar. Door hier op te klikken wordt een mailtje aangemaakt met als bijlage de factuur in 
pdf-formaat. Zie ook paragaaf 6.2.1 voor het mailen via Gmail. 

3 De factuur kan geprint worden. 

4 Een adreslabel kan geprint worden. Zie paragraaf 5.1 voor extra informatie hierover. 

5 Voor eigen gebruik/administratie kan de verkooporder geprint worden 

6 Geef indien van toepassing aan dat er betaald is. Het volgende scherm verschijnt dan: 

1 2 3 4 5 6 7

8

9 10

12 13

15 16 17 18

20

11

19

14
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 Hierin zijn drie gedeeltes opgenomen: 

 • Volledige betaling. Indien dit het geval is, geef aan of er per bank of cash betaald is. Klik 

op de bijbehorende  om de betaling te bevestigen. 

 • Gedeeltelijke/gesplitste betaling. Indien een verkoop gedeeltelijk wordt betaald, kan je 
deze optie gebruiken. Ook wanneer de betaling zowel per bank als cash wordt gedaan, 
kan je hier gebruik van maken. Vul het nú ontvangen bedrag in, en klik op de 

bijbehorende  om de betaling te bevestigen. 

 • Terugdraaien van betaling. Indien de order (gedeeltelijk) is betaald, kan de 
betalingsboeking worden teruggedraaid. Dat kan alleen voor het volledige bedrag wat al 

ontvangen is. Klik op de bijbehorende  om de terugbetaling te bevestigen. 

 Indien bij de opties is aangegeven dat er meerdere bankrekeningen in gebruik zijn, kan de 
van toepassing zijnde rekening geselecteerd worden. 

 Klik op Annuleren om geen betalingsboeking uit te voeren. 

7  Je nog producten toevoegen zolang de status ‘niet betaald’ is. Klik op Product toevoegen; er 
verschijnt dan een nieuw scherm. Kies hierin achtereenvolgens de productcategorie, het 
product, het aantal, en klik op Product toevoegen aan bestelling. 
Deze knop is alleen beschikbaar is er nog helemaals niets geleverd en betaald is. 
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8 Met dit vinkje kan aangegeven worden dat alle artikelen geleverd zijn. Dit is in feite 
hetzelfde als punt 13, maar dan voor alle artikelen tegelijkertijd. Dit vinkje is alleen te 
gebruiken als er nog helemaal niets geleverd was. 

 Indien alle artikelen als geleverd worden geboekt, verschijnt t.b.v. de urenregistratie het 
volgende scherm: 

  

 

 Standaard wordt hier 30 minuten vermeld, met de eerste gebruiker (zie paragraaf 18.8) als 
degene die aan deze order gewerkt heeft. Desgewenst kan dit aangepast worden voor deze 

order. Sluit dit scherm voor urenregistratie door op  te klikken. Klik op geen urenboeking 
om geen uren te boeken op deze verkooporder. 

9 Geef indien gewenst een extra korting (buiten de officiële kortingsregels) in. Je kan een vast 
bedrag invullen (bv €5.00) of de korting een percentage laten zijn van de bruto-prijs. Klik 
voor het laatste op % en geef het percentage in. 

10 Geef indien gewenst het bedrag voor verzendkosten in als deze kosten doorberekend moeten 
worden aan de klant. De kosten worden op de factuur vermeld. 

 ! Voor verzendkosten geldt dat er BTW afgedragen moet worden. Dat betekent dat als je 

€5,50 aan verzendkosten vermeldt, je daar maar €5,05 aan overhoud (bij 9% BTW tarief). 

11 Desgewenst kan de aanmaakdatum gewijzigd worden. 

12 De leverdatum wordt automatisch ingevuld wanneer alle artikelen als geleverd zijn 
gekenmerkt. Desgewenst kan je hier zelf een andere datum invullen (bv een datum in de 
toekomst). De leverdatum wordt gebruikt bij het opstellen van het BTW-overzicht (zie 
paragraaf 11.7). 

13 De factuurdatum wordt automatisch ingevuld als de factuur geprint wordt (na klikken op ). 
Je kan deze datum ook zelf invullen. 

14 Indien dat bij de opties is ingesteld (zie paragraaf 18.10), kan hier de business gekozen 
worden die van toepassing is. 

15 Geef per artikel aan hoeveel er geleverd is. Zie ook punt 8 om voor alle artikelen 
tegelijkertijd aan te geven dat alles geleverd is. 

16 Per order en per artikel kan de bestelde hoeveelheid aangepast worden, ook naar 0. Indien de 
hoeveelheid 0 is, wordt dat artikel niet op de factuur vermeld. 

 Bij veranderingen geldt dat de verkoopkorting (zie ook Bijlage 2), zoals die tijdens het 
opvoeren van de order berekend is, niet opnieuw berekend wordt. Indien dat wel gewenst is, 
moet de order geannuleerd en opnieuw ingeven worden. 

17 Indien er op deze order nog niets geleverd en er nog niets betaald is, kan de prijs per 
artikelregel nog aangepast worden. 
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18 Deze knop is alleen zichtbaar indien als de klant deelnemer aan het loyaliteitsprogramma is, 
en wanneer de order uit meerdere producten bestaat. 

 Druk op deze knop om aan te geven dat dit product al dan niet een verzilvering van 
loyaliteitsprogramma is. Dit is alleen mogelijk als het tegoed van de betreffende klant 
voldoende is. Ook is dit niet mogelijk als het betreffende artikel al is aangemerkt als zijnde 
geleverd. 

 Indien een product wordt geleverd als verzilvering, dan telt dit product niet mee voor opbouw 
van volumepunten en loyaliteitspunten. 

19 Geef hier je eigen notities in. Deze verschijnen niet op de factuur.  

20 Geef hier een toevoeging voor de factuur in. 

 

Indien er meerdere verkooporders open staan, is de knop Snelkeuze verkooporder zichtbaar. Als je 
daar op klikt, verschijnt er een schermpje met daarin alle openstaande orders. Om snel naar een 
gewenste order te gaan, klik je op de betreffende regel. 

Sluit het hoofdscherm door op  te klikken. 

 

6.2.1 Factuur mailen met Gmail 

Indien bij de opties (zie paragraaf 18.8) is aangegeven dat Gmail het mailprogramma is, zal het 
volgende scherm verschijnen indien er in het scherm Verkooporders bewerken op de mailknop is 
geklikt: 

  

Indien nog nooit eerder gebruikt, moet in de bovenste helft de gebruikergegevens worden ingevuld. 
In de onderste helft kan je het mailtje desgewenst aanpassen/aanvullen. 

Het mailen via Gmail op deze manier is enigszins moeizaam. Dat heeft niets met het HAP te maken; 
de oorzaak ligt bij Gmail. Dat laat aanmaken van mails vanuit een ander programma niet 
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gemakkelijk toe. 
Als het verzenden van de mail niet lukt, zullen er twee pogingen worden ondernomen om het op 
een andere manier te proberen (ander servernummer). Als dat ook niet lukt, komt er een melding 
dat het verzenden echt niet lukt. Kies in dat geval bij Opties een ander mailprogramma. 

! Het kan voorkomen dat Gmail zelf met een waarschuwing/vraag komt of je op deze manier 

mails wilt versturen. Als dat het geval is, kan pas na positieve beantwoording deze functie 
gebruikt worden. 

 

6.3 Verkooporder annuleren 

Een verkooporder kan geannuleerd worden. Dit kan alleen wanneer er nog niets is geleverd, en er 
nog niet betaald is. Indien eerder is aangegeven dat er producten geleverd zijn, kan teruggedraaid 
worden met de optie ‘Openstaande verkooporders bewerken’ (zie hiervoor de vorige paragraaf) 

Kies voor het annuleren vanuit het hoofdmenu Verkooporders en Verkooporder annuleren.  

De getoonde verkooporder kan geannuleerd worden door op Order annuleren te klikken. 

Zodra een verkooporder is geannuleerd, worden automatisch alle achterliggende financiële en 
voorraadboekingen gewist. 

 

6.4 Langlopende facturen 

Om een overzicht te krijgen van alle niet-betaalde verkooporders en extra facturen die langer 
openstaan dan de optie-waarde (zie paragraaf 18.9) kies je vanuit het hoofdmenu achtereenvolgens 
Verkooporders en Langlopende facturen. Je ziet dan het volgende scherm:  

 

 

Indien je een aanmaning wilt printen, mailen of in een pdf-bestand zetten, klik dan op de 
betreffende knop. Alle verkooporders van de betreffende klant die in dit scherm vermeld zijn, 
worden dan geprint op deze aanmaning. 
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Indien aangegeven in de opties, wordt dit scherm ook getoond bij het opstarten van het HAP (voor 
zover er verkooporders langer openstaan dan de bijbehorende optie-waarde). 

 

6.5 Afgesloten verkooporders bekijken 

Kies vanuit het hoofdmenu achtereenvolgens op Verkooporders en Afgesloten verkooporders 
bekijken om een overzicht te krijgen van alle afgesloten (incl. de geannuleerde) verkooporders. 
Een order wordt als afgesloten beschouwd wanneer alle producten geleverd zijn en er betaald is. 

Klik op Order heropenen om de order opnieuw te kunnen bewerken. Je dient dan wel direct de 
betaalstatus en/of het aantal geleverde artikelen te corrigeren. Verkooporders waarvoor eerder 
een credit-nota is aangemaakt, kunnen niet heropend worden. 

 

6.6 Goedlopende producten 

Kies vanuit het hoofdmenu achtereenvolgens op Verkooporders en Goedlopende producten om een 
overzicht te krijgen van goedlopende producten. Indien bij de opties (zie paragraaf 18.8) is 
aangegeven dat overzichtschermen alleen over het lopende jaar getoond moeten worden, is de 
begindatum 1 januari van dit jaar. Zo niet, dan wordt de gehele gebruiksperiode getoond. In beide 
gevallen is de getoonde periode naar eigen inzicht aan te passen. De volgorde waarin de producten 
worden getoond is standaard op Aantal; dit kan veranderd worden op Product of op Verkoopprijs te 
klikken. 

In dit scherm worden de producten die ‘verkocht’ zijn als verzilvering van loyaliteitspunten, niet 
meegeteld. 

 

6.7 Goede klanten 

Kies vanuit het hoofdmenu achtereenvolgens op Verkooporders en Goede klanten om een overzicht 
te krijgen van goede klanten (dit overzicht is ook op te roepen door vanuit het hoofdmenu Klanten 
en Goede klanten te kiezen. Indien bij de opties (zie paragraaf 18.8) is aangegeven dat 
overzichtschermen alleen over het lopende jaar getoond moeten worden, is de begindatum 1 
januari van dit jaar. Zo niet, dan wordt de gehele gebruiksperiode getoond. In beide gevallen is de 
getoonde periode naar eigen inzicht aan te passen. De volgorde in het overzicht is standaard op 
Verkoopprijs; dit kan veranderd worden door op Klant, Orders, Producten of VP te klikken. 

In dit scherm worden de producten die ‘verkocht’ zijn als verzilvering van loyaliteitspunten, niet 
meegeteld. 

 

6.8 Verkoophistorie per klant 

Kies vanuit het hoofdmenu achtereenvolgens op Verkooporders en Verkoophistorie per klant (dit 
overzicht is ook op te roepen door vanuit het hoofdmenu Klanten en Verkoophistorie per klant te 
kiezen). 
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Selecteer vervolgens uit de keuzelijst de klant en de periode waarvan je wilt zien welke producten 

wanneer verkocht zijn. Klik op  

Het getoonde scherm is te printen door op  te klikken. Om technische redenen kunnen er 
maximaal 40 producten getoond en 30 producten afgedrukt worden. 

In dit scherm worden de producten die ‘verkocht’ zijn als verzilvering van loyaliteitspunten, wel 
meegeteld.  
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7 Inkooporders 

 

De algemene werkwijze voor inkooporders is: 

• aanmaken van een order 

• aangeven dat de producten geleverd zijn 

• aangeven dat er betaald is. 

Pas wanneer er zowel geleverd is als er betaald is, wordt een order als afgehandeld bestempeld. 

 

7.1 Nieuwe inkooporder invoeren 

Voor het geval dat bij de opties is ingesteld dat er met meerdere businesses wordt gewerkt (zie 
paragraaf 18.10): inkooporders kunnen alleen gebruikt worden voor de Herbalife-business. 

Kies vanuit het hoofdmenu achtereenvolgens Inkooporders en Nieuwe inkooporder invoeren. Het 
systeem kijkt nu naar de situatie betreffende de voorraad, lopende inkooporders, lopende leningen 
en lopende verkooporders. Op basis van deze gegevens zal het systeem voorstellen een aantal 
artikelen in te kopen. Hierbij wordt ook rekening gehouden met de minimum voorraad per product 
(zie ook hoofdstuk 13). 

Het volgende scherm verschijnt: 



 

Handleiding Herbalife Administratie Programma  34 

 

 

  

De aantallen van de voorgestelde producten kunnen naar eigen inzicht worden aangepast, ook naar 
0. Indien de gehele voorgestelde lijst gewist moet worden, klik dan op Lijst wissen. Indien gewenst 
kunnen extra artikelen toegevoegd worden door achtereenvolgens de productcategorie, het product 
en het aantal te kiezen. Door op Product toevoegen aan bestelling te klikken wordt dit product aan 
de lijst toegevoegd. 

De totale prijs van de inkooporder is een verwachtte prijs. Voor bestellingen geplaatst bij Herbalife 
geldt dat het niet mogelijk is een exacte inkoopprijs te berekenen. Door diverse effecten (grootte, 
verzendwijze) zal de werkelijke prijs altijd anders zijn. 

Bevestig de aanmaak van de nieuwe inkooporder door op Order aanmaken te klikken. Afhankelijk 
van totaal aantal volumepunten zal het HAP dan berekenen welke inkoopkorting toegepast wordt. 
Het effect op de verwachtte inkoopprijs is pas zichtbaar door ingevoerde inkooporders te bekijken 
(zie paragraaf 7.2). Indien de kortingregels daartoe aanleiding geven zal het kortingspercentage, 
zoals dat in de opties is vastgelegd, aangepast worden. 

Het HAP gaat direct verder met het scherm Inkooporders bewerken voor deze aangemaakte order 
(zie paragraaf 7.2). 
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7.2 Openstaande inkooporders bewerken 

Kies vanuit het hoofdmenu achtereenvolgens Inkooporders en Openstaande inkooporders bewerken. 
Je ziet het volgende scherm: 

 

 

In dit scherm kan je nog producten toevoegen zolang de status ‘niet besteld’ is. Klik Product 
toevoegen (nr 10); er verschijnt dan een nieuw scherm. Kies hierin achtereenvolgens de 
productcategorie, het product, het aantal, en klik op Product toevoegen aan bestelling. 

Om een inkooporder af te handelen, kan/moet het volgende gedaan worden: 

1 Een e-mail kan worden aangemaakt met hierin de bestelling. Dit kan niet indien de status al 
‘besteld’ is. De status van de order zal veranderen naar ‘besteld’. Deze knop is niet zichtbaar 
indien het opgegeven kortingspercentage voor inkopen gelijk aan 50% is. 

2 Geef indien van toepassing aan dat er betaald is. Er verschijnt een nieuw scherm. Zie de 
volgende paragraaf (7.3) voor uitleg hiervan. 

1 2 3

5

76

8 9

10

11

4
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3 De inkooporder is te printen door op  te klikken. 

4 Geef aan dat de order besteld is (en daarmee in wezen niet meer zal veranderen). 

5 Je kan hier aangeven dat de order besteld is bij Herbalife 

6 Hier kan je de datum ingeven dat een order afgehandeld is (qua betaling en/of levering). Als 
je hier niets invult, zal het systeem dat voor je doen zodra er geleverd én betaald is. Als je 
zelf een datum invult, zal die niet overschreven worden door het systeem. 

 Indien alle artikelen als geleverd worden geboekt, verschijnt t.b.v. de urenregistratie het 
volgende scherm: 

   

 

Standaard wordt hier 90 minuten vermeld, met de eerste gebruiker (zie paragraaf 18.8) als degene 
die aan deze order gewerkt heeft. Desgewenst kan dit aangepast worden voor deze order. Sluit dit 

scherm voor urenregistratie door op  te klikken. Klik op geen urenboeking om voor deze 
inkooporder geen uren te boeken. 

 Sluit het hoofdscherm door op  te klikken 

7 Met dit vinkje kan aangegeven worden dat alle artikelen geleverd zijn. Dit is in feite 
hetzelfde als punt 7, maar dan voor alle artikelen tegelijkertijd. 

8 Geef (na daadwerkelijke ontvangst en controle) per artikel ontvangen stuks aantal in. Dit kan 
alleen als de status ‘besteld’ is. Zie ook punt 6 voor een alternatieve werkwijze. 

9 Per artikel kan zonodig het bestelde aantal gewijzigd worden, ook naar 0. Dit kan alleen als 
de status ‘niet besteld’ is. 

10 Je kan eigen notities toevoegen, bijvoorbeeld het nummer wat Herbalife toekent aan de 
order. 

11 Door op de knop Producten toevoegen te klikken, kan je producten toevoegen, zolang de 
order niet besteld is en zolang er niets betaald is. 
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7.3 Inkooporder betalen 

Vul in het bovenste gedeelte de diverse bedragen in. Deze kunnen direct worden overgenomen van 
de officiële Herbalife factuur. Zie onderstaand voorbeeld.  

 

 

Voor de betalingsboeking zijn er twee gedeeltes: 

• Volledige betaling. Indien dit het geval is, geef aan of er per bank of cash betaald is. Klik op 

de bijbehorende  om de betaling te bevestigen. 

• Terugdraaien van betaling. Indien de order (gedeeltelijk) is betaald, kan de betalingsboeking 
worden teruggedraaid. Dat kan alleen voor het volledige bedrag wat al betaald was. Klik op 

de bijbehorende  om de terugbetaling te bevestigen. 

Indien bij de opties is aangegeven dat er meerdere bankrekeningen in gebruik zijn, kan de van 
toepassing zijnde rekening geselecteerd worden. 

 

7.4 Inkooporder annuleren 

Een inkooporder kan geannuleerd worden. Dit kan alleen wanneer er nog niets is geleverd, en er 
nog niet betaald is. Indien eerder is aangegeven dat er producten geleverd zijn, kan teruggedraaid 
worden met de optie ‘Lopende inkooporders bewerken’ (zie paragraaf 7.2). 

Kies voor het annuleren vanuit het hoofdmenu Inkooporders en Inkooporder annuleren.  

De getoonde inkooporder kan geannuleerd worden door op Order annuleren te klikken. 

Zodra een inkooporder is geannuleerd, worden automatisch alle achterliggende financiële en 
voorraadboekingen gewist. 
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7.5 Afgesloten inkooporders bekijken 

Kies vanuit het hoofdmenu achtereenvolgens op Inkooporders en Afgesloten inkooporders bekijken 
om een overzicht te krijgen van alle afgesloten (incl. de geannuleerde) inkooporders. 

Klik op Order heropenen om de order opnieuw te kunnen bewerken. Je dient dan wel direct de 
betaalstatus en/of het aantal geleverde artikelen te corrigeren. 

Zie Bijlage 1 voor het effect van de diverse handelingen op de financiële en voorraadsituatie. 
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8 Leningen 

 

Om een juist beeld te hebben van de werkelijke voorraad (en als geheugensteuntje) is het 
belangrijk geleende en uitgeleende artikelen te administreren. 

 

8.1 Zelf geleend inboeken 

Kies vanuit het hoofdmenu achtereenvolgens Leningen en Zelf geleend inboeken. Kies nu de 
productcategorie, het product en het aantal. Vermeld de persoon van wie je het artikel geleend 

hebt. Klik op  ter bevestiging. 

 

8.2 Zelf geleend retour 

Kies vanuit het hoofdmenu achtereenvolgens Leningen en Zelf geleend retour om teruggave van 
zelf geleende producten te administreren. Kies het aantal retour gegeven artikelen in, en bevestig 
door op Boeking uitvoeren te klikken. 

 

8.3 Uitgeleend inboeken 

Kies vanuit het hoofdmenu achtereenvolgens Leningen en Uitgeleend inboeken. Kies nu de 
productcategorie, het product en het aantal. Vermeld de persoon aan wie je het artikel uitgeleend 

hebt. Klik op  ter bevestiging. 

 

8.4 Uitgeleend retour 

Kies vanuit het hoofdmenu achtereenvolgens Leningen en Uitgeleend retour om teruggave van 
uitgeleende producten te administreren. Kies het aantal retour gegeven artikelen in, en bevestig 
door op Boeking uitvoeren te klikken. 

 

8.5 Overzicht 

Kies vanuit het hoofdmenu achtereenvolgens Leningen en Overzicht om een overzicht te krijgen van 

alle geadministreerde leningen. Met behulp van het dropdownmenu  kan er geselecteerd worden 
op de status. 

Onderaan het scherm wordt vermeld wat er per saldo geleend en uitgeleend is. Hierbij wordt de 
inkoopwaarde berekend op basis van het actuele kortingspercentage voor inkopen. 

Zie  Bijlage 1 voor het effect van de diverse handelingen op de financiële en voorraadsituatie. 
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9 Extra volumepunten 

 

Om in het HAP een totaaloverzicht van het aantal volumepunten te hebben, kan het nodig zijn 
volumepunten handmatig te boeken. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen bij buitenlandse bestellingen. 

9.1 Extra volumepunten boeken 

Kies achtereenvolgens Extra volumepunten en Extra volumepunten boeken om, buiten de normale 
inkoop- en verkooporders om, extra volumepunten op te boeken (of af te boeken). Dit kan van 
belang zijn indien er buitenlandse verkopen hebben plaatsgevonden, die buiten de Herbalife 
Member om gegaan zijn. Een voorbeeld is wanneer een klant in de USA besteld bij Herbalife USA. 

 

 

Geef achtereenvolgens in 

• of het om inkoop, verkoop aan een klant of verkoop aan downline gaat 

• of de punten opgeboekt of afgeboekt moeten worden 

• in welke maand de punten vallen 

• het aantal punten 

• eventueel enige notities 

Bevestig de invoer door op  te klikken. 

 

9.2 Boekingen bekijken 

Kies achtereenvolgens Extra volumepunten en Boekingen bekijken de extra geboekte punten te 
bekijken. 
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10 Loyaliteitsprogramma 

 

Het loyaliteitsprogramma is alleen beschikbaar voor díe klanten die daarvoor in aanmerking komen, 
zie paragraaf 4.4. Zie Bijlage 3 voor een verdere uitleg van het spaarsysteem. 

In het productenoverzicht (Producten > Producten bekijken, paragraaf 13.1), is te zien hoeveel 
punten een klant opbouwt bij aankoop van een product, en hoeveel punten ingeleverd moeten 
worden wanneer een tegoed verzilverd wordt. 

 

10.1 Verzilvering loyaliteitspunten 

Indien een deelnemer aan het loyaliteitsprogramma punten wil verzilveren, kan dat geboekt 
worden via Loyaliteitsprogramma > Verzilvering Loyaliteitspunten (dit kan overigens ook als deel 
van een verkooporder, zie paragraaf 6.2). 

Geef eerst op om welke klant het gaat, en vervolgens om welk product. Verzilvering is alleen 
mogelijk indien er voldoende loyaliteitspunten gespaard zijn. 

 

10.2 Boeking Loyaliteitspunten 

Op het moment dat in een verkooporder de artikelen als geleverd worden aangevinkt, wordt het 
saldo aan loyaliteitspunten van de betreffende klant bijgewerkt. 

Om extra boekingen te doen, kies je vanuit het hoofdmenu Loyaliteitsprogramma > Boeking 
Loyaliteitspunten. Vul achtereenvolgens in 

• of het om een opboeking of afboeking gaat 

• de klant 

• het aantal loyaliteitspunten 

• het type boeking 

Klik op  om de boeking uit te voeren. 

 

10.3 Overzicht boekingen/tegoeden 

Het daadwerkelijke tegoed is afhankelijk van de ‘ouderdom’ van de gespaarde punten. Afhankelijk 
van de maximale geldigheidduur, kunnen gespaarde punten als verlopen worden bestempeld. HAP 
voert dit automatisch uit. 

In dit overzicht kan de periode geselecteerd worden; deze is standaard van de datum van de eerste 
boeking tot de recentste datum. 

Ook kan er geselecteerd worden op klant of type boeking.  
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11 Financiën 

 

11.1 Financiële boeking 

Kies vanuit het hoofdmenu achtereenvolgens Financiën en Financiële boeking. In dit scherm kunnen 
alle bedragen die NIET gerelateerd zijn aan een inkoop- of verkooporder geboekt worden. 
Betalingen in het kader van inkoop- of verkooporders worden automatisch verwerkt bij het 
aangeven dat er betaald is! 

  

 

 

Vul achtereenvolgens het volgende in: 
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• pas indien gewenst de boekingsdatum aan door op  te klikken. 

• het type boeking 

• het bedrag 

• het van toepassing zijn de BTW-percentage in (het HAP komt afhankelijk van het type al met 
een passend voorstel; hier kan je van afwijken 

• geef aan of het een uitgave of een ontvangst is 

• geef aan of er via bank of via cash betaald is. Indien bij de opties is aangegeven dat er 
meerdere bankrekeningen in gebruik zijn, kan de van toepassing zijnde rekening geselecteerd 
worden. 

• geef aan of het een Nederlandse of buitenlandse betaling betreft. 

 Voor buitenlandse betalingen geldt dat het bedrag zonder BTW opgegeven moet worden. 
Daarnaast moet je wel aangeven of het lage of hoge BTW-tarief van toepassing is. Ook moet 
worden aangegeven of de betaling binnen of buiten de EU plaatsvindt. 

• Indien als type “Computers”, “Inventaris”, “Auto (aanschaf, zakelijk)” of “Telefoons” is 
gekozen, kan je aangeven of dit als een investering moet worden gezien. Indien je 
aangeeftdat het om een investering gaat, komt er een nieuw schermpje, waarin je moet 
aangeven wat de afschrijvingstermijn en de eventueele restwaarde is.  

 De kosten van een investering worden over de aangegeven looptijd automatisch verwerkt. Zie 
hiervoor ook paragraaf 11.12. 

• in het info-veld kan aanvullende info verwerkt worden. 

Door op  te klikken worden de gegevens vastgelegd. Hierna krijg je een nieuw leeg scherm en 
kun je een volgende boeking invoeren. Sluit het scherm door op Annuleren te klikken. 

 

11.2 Autokilometers (privé-auto) boeken 

Deze post is bedoeld voor de gevallen wanneer je je privé-auto voor zakelijke doeleinden gebruikt. 
Er wordt dan vanuit gegaan dat er per kilometer €0.19 van zakelijk aan privé verrekend mag 
worden. De omrekening van kilometers naar kosten gebeurt aan de hand van de 
kilometervergoeding. Zie hiervoor Opties > Financiën, paragraaf 18.4. 

Vul achtereenvolgens het volgende in: 

• Het aantal te verrekenen kilometers 

• Desgewenst aanvullende info 

• Geef m.b.v. de keuzerondjes  aan hoe de verrekening plaatsvindt: 

 • Verrekening vindt later plaats. Kies deze optie indien er bv slechts éénmaal per maand 
een verrekening plaatsvindt van al het eigen gebruik. Dit kan plaatsvinden door vanuit het 
hoofdmenu achtereenvolgens Financiën en Verrekening privé/zakelijk te kiezen. Zie 
hiervoor paragraaf 11.10. 

 • Verrekening (direct) d.m.v. een bankboeking 

 • Verrekening (direct), cash 

Door op  te klikken, wordt de boeking vastgelegd. 

! Bij het financieel overzicht worden de bank- en kassaldo’s overeenkomstig aangepast indien 

de verrekening direct plaatsvindt. 
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11.3 Kas- en bankboekingen bekijken 

Kies vanuit het hoofdmenu Financiën en Kas- en bankboekingen bekijken. In het getoonde scherm 
worden voor de getoonde periode de financiële boekingen op een vereenvoudigde manier getoond. 

Indien bij de opties (zie paragraaf 18.8) is aangegeven dat overzichtschermen alleen over het 
lopende jaar getoond moeten worden, is de begindatum 1 januari van dit jaar. Zo niet, dan wordt 
de gehele gebruiksperiode getoond. In beide gevallen is de getoonde periode naar eigen inzicht aan 
te passen. 

De volgorde van de getoonde boekingen is aflopend (de laatste staat bovenaan). Deze volgorde is 
aan te passen door op Boekingsnr, Datum, Type, excl. BTW of Notities te klikken. 

D.m.v. de dropdownlijst  kan er geselecteerd worden welke type boekingen of welke betaalwijze 
getoond worden. Indien het overzicht wordt geprint, wordt deze selectie aangehouden. 

Door Alle details aan te vinken worden er aanvullende gegevens getoond 

Het type van een boeking kan aangepast worden door rechts ervan op de dropdownlijst  te 
klikken en vervolgens een ander type te kiezen. Dit is niet voor alle types mogelijk (bv niet voor 
verkopen en inkopen). 

Zie Bijlage 1 voor het effect van de diverse handelingen op de financiële en voorraadsituatie. 

 

11.3.1 Saldo-controle 

In dit scherm kan je snel nagaan of het bank- en kassaldo, zoals dat bekend is in het HAP, 
overeenkomt met de werkelijkheid. 

 
 
 
Vul aan de linkerkant de saldi in van de bankrekeningen (het aantal getoonde velden is afhankelijk 
van wat bij de opties is aangegeven betreffende het aantal bankrekeningen dat in gebruik is).  
Vul aan de rechterkant per muntsoort het aantal in wat in kas zit. 
 
Indien het banksaldo of kassaldo in het HAP goed staat, kan je op de overeenkomstige 
Controle gedaan klikken. Op die manier zie je bij een volgende controle wanneer het saldo goed 
was. Bij het opsporen van een eventueel toekomstig verschil kan je je zoektocht beperken tot die 
datum. 
 

! Dit overzicht geeft enkel informatie: een afwijkend saldo wordt hiermee niet gecorrigeerd. 

Dan kan eventueel wel met een financiële boeking. 
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11.4 Financieel overzicht 

Kies vanuit het hoofdmenu achtereenvolgens Financiën en Financieel overzicht. Het getoonde 
scherm bestaat uit twee gedeeltes: het eerste is een periode-overzicht, het tweede een stand van 
zaken op een bepaald moment. 

Voor het Financieel overzicht geldt dat hier alle daadwerkelijk uitgevoerde betalingen worden 
meegenomen. In het BTW-overzicht daarentegen worden ook de nog niet ontvangen betalingen 
meegeteld (dat is verplicht door de Belastingdienst). Daarom kunnen deze twee overzichten van 
elkaar afwijken. 

 

11.4.1 Periode-overzicht 

In dit scherm worden voor de getoonde periode een aantal bedragen berekend. Indien bij de opties 
(zie paragraaf 18.8) is aangegeven dat overzichtschermen alleen over het lopende jaar getoond 
moeten worden, is de begindatum 1 januari van dit jaar. Zo niet, dan wordt de gehele 
gebruiksperiode getoond. In beide gevallen is de getoonde periode naar eigen inzicht aan te passen. 
De periode is naar eigen bevinden aan te passen. 

Producten die vanwege marketingredenen uit de voorraad zijn gehaald (waaronder ook producten 
die gebruikt worden bij verzilvering van loyaliteitspunten), worden niet als kosten gezien, omdat er 
al tijdens de inkoop voor betaald is. Andere marketingkosten worden wel vermeld bij het hoofdstuk 
Kosten. De kosten van producten die uit de voorraad zijn gehaald omdat ze verlopen zijn, worden 
als aparte subcategorie van ‘Inkopen’ geteld. 

Als er sprake is van ‘eigen gebruik’ en ‘giften’, dan ziet het HAP deze als een verkoop; de bedragen 
worden als inkomsten gezien. 

 

11.4.2 Moment-overzicht 

Hier zie je (ten tijde van de gekozen datum) welke bedragen nog ontvangen of betaald moeten 
worden indien de levering al heeft plaatsgevonden. Druk op >> om een overzicht te krijgen van 
openstaande verkopen en openstaande extra facturen. In dit debiteurenscherm wordt geen 
rekening gehouden met gedeeltelijke betalingen. Zie hiervoor ook paragraaf 11.8. 

 

11.5 Journaalboekingen bekijken 

Kies vanuit het hoofdmenu achtereenvolgens Financiën en Journaalboekingen bekijken. In dit 
scherm worden alle journaalboekingen getoond voor de aangegeven/gekozen periode. Dit is een 
overzicht wat vooral bedoeld is voor gebruik door boekhouders, o.a. ten behoeve van het opstellen 
en controle van BTW-overzichten en jaaroverzichten. 

De volgorde van de getoonde boekingen is aflopend (de laatste staat bovenaan). Deze volgorde is 
aan te passen door op Boeknr, Datum, Rek-nr, Rekeningnaam, Debet, Credit of Notities te klikken. 

D.m.v. de dropdownlijst  kan er geselecteerd worden welke rekening getoond wordt. Indien het 
overzicht wordt geprint, wordt deze selectie aangehouden. 

Klik op  om het overzicht naar een Excel-bestand uit te voeren. Hierbij komt er een keuze of de 
huidige selectie of alle boekingen van het gekozen jaar naar Excel uitgevoerd moeten worden. 

Bij de huidige selectie komen alle boekingen in 1 workbook van het Excel-bestand terecht.  

Wanneer alle boekingen van een bepaald jaar naar Excel uitgevoerd worden, wordt elke 
journaalpost in een apart workbook van het Excel-bestand gezet. Het opbouwen van dit bestand 
kost wel even wat tijd. 



 

Handleiding Herbalife Administratie Programma  47 

 

11.6 Kolommenbalans bekijken 

Kies vanuit het hoofdmenu achtereenvolgens Financiën en Kolommenbalans bekijken. In dit scherm 
worden voor het getoonde jaar de kolommenbalans getoond. Door Enkel openingsbalans aan te 
vinken, zie je de openingsbalans van het betreffende jaar. 

Dit is een overzicht wat vooral bedoeld is voor gebruik door boekhouders, o.a. ten behoeve van het 
opstellen en controle van BTW-overzichten en jaaroverzichten. 

Klik op  om het overzicht naar een Excel-bestand uit te voeren. Klik op  om het overzicht te 
printen. Afhankelijk van de selectie zijn er dan twee of drie mogelijkheden om de gegevens naar 
Excel uit te voeren: 

• De huidige selectie 

• Alle boekingen van het gekozen jaar, waar in het Excelbestand alle regels in 1 worksheet 
worden gezet 

• Alle boekingen van het gekozen jaar, waar in het Excelbestand elke journaalpost in een 
aparte worksheet worden gezet. Let op: het opbouwen van dit overzicht kan wat tijd in 
beslag nemen! 

! Door de invoering van de kolommenbalans gedurende 2017, moeten de bedragen over 2017 

met enige voorzichtigheid/terughoudendheid gebruikt worden. 

 

11.7 BTW-overzicht 

Kies vanuit het hoofdmenu achtereenvolgens Financiën en BTW-overzicht. 

In dit scherm staat een volledig BTW-overzicht per maand, kwartaal en jaar. De standaardperiodes 
zijn telkens de vorige maand, kwartaal en jaar. Deze kunnen naar believen aangepast worden. 

Het bedrag wat onderaan staat (5c) is het te verrekenen bedrag: een positief bedrag betekent dat 
er betaald moet worden, en bij een negatief bedrag is er recht op teruggave. 

! Voor de (sub)rubrieken die niet in dit overzicht staan, kan/moet je (indien van toepassing) 

zelf gegevens verzamelen en aangeven bij de Belastingdienst. Uiteraard zal het te betalen 
BTW-bedrag (5c) dan anders zijn dan wat het HAP aangeeft. 

 

11.8 Overzicht ‘Te ontvangen’ 

Kies vanuit het hoofdmenu achtereenvolgens Financiën en Overzicht ‘Te ontvangen’. In dit scherm 
worden voor de getoonde datum de openstaande te ontvangen posten getoond. Door de datum aan 
te passen, kan de debiteurenstand voor díe datum bekeken worden. Door op de diverse knoppen 
bovenaan het scherm te klikken, kan er gesorteerd worden op de betreffende kolom. 

 

11.9 Overzicht ‘Te betalen’ 

Kies vanuit het hoofdmenu achtereenvolgens Financiën en Overzicht ‘Te betalen. In dit scherm 
worden voor de getoonde datum de openstaande te betalen posten getoond. Door de datum aan te 
passen, kan de crediteurenstand voor díe datum bekeken worden. Door op de diverse knoppen 
bovenaan het scherm te klikken, kan er gesorteerd worden op de betreffende kolom. 

 

11.10 Verrekening privé/zakelijk 

Om in één keer per periode alle financiën te regelen betreffende Eigen gebruik en Giften, kies je 
achtereenvolgens Financiën en Verrekening privé/zakelijk. 

Je ziet dan het volgende scherm: 
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Hierin staat het totaalbedrag voor Eigen Gebruik, Giften en Autokosten sinds de vorige verrekening. 

Kies hier wat je wilt verrekenen en hoe de verrekening plaatsvindt (per bank of cash). Door op  
rechtsboven te klikken, worden deze zaken (direct) financieel geboekt. 

Desgewenst kan je in het onderste deel van het scherm aangeven welke boekingen verrekend 
moeten worden. 

! Indien de verrekening via Bank plaatsvindt, zal wanneer de daadwerkelijke betaling 

ontvangen wordt, deze boeking niet nog een keer gedaan moeten worden. Daarnaast geldt 
dat totdat de betaling ontvangen is, het banksaldo afwijkt. 

Zie ook Financiën > Overzicht verrekeningen (paragraaf 11.11) voor de afzonderlijke boekingen. 

Zie paragraaf 11.2 voor het boeken van autokilometers met de privé-auto en paragraaf 12.1 voor 
het boeken van voorraadboekingen betreffende ‘Eigen gebruik’ en ‘Giften’. 

 

11.11 Overzicht privé-verrekeningen 

Kies vanuit het hoofdmenu Financiën > Overzicht privé-verrekeningen voor alle (privé) boekingen 
die niet direct verrekend zijn, maar gegroepeerd worden afgehandeld. 

 



 

Handleiding Herbalife Administratie Programma  49 

 

11.12 Overzicht investeringen 

Kies vanuit het hoofdmenu Financiën > Overzicht investeringen om alle eerder geboekte 
investeringen te zien. Je ziet de belangrijkste gegevens daarvan. Door aanvullend op Details te 
klikken, zie je per investering de afschrijvingsdetails per jaar. 
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In dit scherm worden datum, type, kosten, product of autokilometers getoond, plus de uiteindelijke 
verrekeningsdatum. Er kan in dit scherm gefilterd worden op begin- en einddatum, en op type. 

Indien geen verrekendatum is ingevuld, is die betreffende post nog niet verrekend. Om dat te doen 
kies je Financiën > Verrekening privé/zakelijk (zie paragraaf 11.10) 

Klik op  om een boeking te wissen. Dit is niet mogelijk wanneer de boeking al verrekend is. 
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12 Voorraden 

 

12.1 Voorraadboeking eigen gebruik of gift 

Wanneer producten voor eigen gebruik of als privé-gift afgeboekt worden, wordt dit als een 
‘verkoop’ van de Herbalife Member aan de privé-persoon gezien. 

In dit scherm kan een voorraadboeking voor eigen gebruik of voor een gift worden geboekt. Kies 
hiervoor achtereenvolgens Voorraden en Voorraadafname t.b.v. eigen gebruik of gift.  

 

  

Geef achtereenvolgens de volgende informatie in: 

• Kies m.b.v. de keuzerondjes  of het gaat om eigen gebruik of een gift. 

• Geef m.b.v. de keuzerondjes  aan hoe de verrekening plaatsvindt: 

 • Geen verrekening (omdat er geen splitsing is tussen privé-geldzaken en zakelijke 
geldzaken) 

 • Verrekening vindt later plaats. Kies deze optie indien er bv slechts éénmaal per maand 
een verrekening plaatsvindt van al het eigen gebruik. Dit kan plaatsvinden door vanuit het 
hoofdmenu achtereenvolgens Financiën en Verrekening privé/zakelijk te kiezen. Zie 
hiervoor paragraaf 11.10. 

 • Verrekening (direct) d.m.v. een bankboeking 

 • Verrekening (direct), cash 

 ! Bij het financieel overzicht worden de bank- en kassaldo’s overeenkomstig aangepast 

indien de verrekening direct plaatsvindt. 

• de productcategorie 
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• het product 

• het aantal 

• eventueel aanvullende informatie 

Bevestig de boeking door op  te klikken. Na bevestiging krijg je een nieuw leeg scherm. Hierin 
kun je opnieuw boeken of met Annuleren teruggaan naar het menu. 

 

12.2 Voorraadboeking 

Kies vanuit het hoofdmenu Voorraden en Voorraadboeking. In dit scherm kunnen alle 
voorraadboekingen bedragen die NIET gerelateerd zijn aan een inkoop- of verkooporder geboekt 
worden. Voorraadboekingen in het kader van inkoop- of verkooporders worden automatisch 
verwerkt bij het aangeven dat er geleverd is! 

Een aantal artikelen wordt normaal gesproken per set in- en verkocht. Een voorbeeld zijn de 
Proteïnerepen die per doos van 14 stuks worden verkocht. Om de verkoop/inkoop per stuk mogelijk 
te maken, zijn er voor deze artikelen speciale producten toegevoegd aan de productenlijst in het 
HAP. Deze artikelen staan dus niet in de officiële Herbalife productengids (en zijn daar dus ook niet 
te bestellen), en zijn te herkennen aan het feit dat het artikelnummer met ‘PB’ begint.  

Wanneer bv zo’n doos repen ‘klein’ gemaakt wordt, dien je eerst een doos af te boeken, en 
vervolgens 14 repen op te boeken (beide met type ‘Omboeking’) 

 

 

Geef achtereenvolgens de volgende informatie in: 

• Kies m.b.v. de keuzerondjes of het om een afboeking of om een opboeking gaat 

• selecteer de productcategorie 

• selecteer het product 
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• geef het aantal in 

• selecteer een type 

• eventueel aanvullende informatie Er zijn verschillende types beschikbaar: 

• correctie voor een aanpassing na voorraadtelling 

• installatie voor het opvoeren van de voorraad direct na installatie van het HAP 

• marketing voor onttrekking van goederen t.b.v. marketing/wervingsdoeleinden 

• omboeken voor bv ‘klein’ maken van sets: zoals een HMP afboeken en de onderdelen 
opboeken 

• diverse voor de rest. 

Bevestig de boeking door op  te klikken. Hierna geeft het HAP een nieuw leeg scherm, zodat je 
een volgende boeking kunt doen. Als je dat niet wilt, ga je met Annuleren terug naar het menu. 

 

12.3 Voorraadboekingen bekijken 

Kies vanuit het hoofdmenu Voorraden en Voorraadboekingen bekijken. In dit scherm worden voor 
de getoonde periode de voorraadboekingen getoond. 

Indien bij de opties (zie paragraaf 18.8) is aangegeven dat overzichtschermen alleen over het 
lopende jaar getoond moeten worden, is de begindatum 1 januari van dit jaar. Zo niet, dan wordt 
de gehele gebruiksperiode getoond. In beide gevallen is de getoonde periode naar eigen inzicht aan 

te passen. M.b.v. de het dropdownmenu  kan geselecteerd worden welke type boekingen getoond 
worden. De volgorde van de getoonde boekingen is aflopend geordend op datum. Indien het 
overzicht wordt geprint, wordt deze selectie aangehouden. De volgorde is aan te passen door op 
Type, Product of Notities te klikken. 

 

12.4 Huidige voorraad 

Kies vanuit het hoofdmenu achtereenvolgens Voorraden en Huidige voorraad. In het getoonde 
overzicht worden standaard op ‘vandaag’ alleen de ‘actieve’ producten getoond. Dat zijn de 
producten waar er voorraad van is, of waarop een verkoop- of inkooporder loopt. 

Indien gewenst kan de datum van de boeking aangepast worden. 

! Speciaal voor lossen verkoop/inkoop van artikelen die normaal per set verkocht/ingekocht 

worden, zijn er extra artikelen toegevoegd aan de productenlijst. Deze artikelen zijn te 
herkennen aan het feit dat het artikelnummer met ‘PB’ begint. 

• Indien er leningen lopen, zijn die in het overzicht verwerkt, en zal de knop Openstaande 
leningen zichtbaar zijn. Door hier te klikken wordt het totaaloverzicht van leningen getoond. 

• Klik op  om de boeking te wissen. Dit is niet mogelijk wanneer het om een inkoop- of 
verkooporder gaat, of een boeking voor Eigen gebruik.  
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13 Producten 

 

! Speciaal voor losse verkoop/inkoop van artikelen die normaal per set verkocht/ingekocht 

worden, zijn er extra artikelen toegevoegd aan de productenlijst. Deze artikelen zijn te 
herkennen aan het feit dat het artikelnummer met ‘PB’ begint. Een voorbeeld hiervan is: 

  2669 Herbalife Formula 1 - Maaltijdreep Chocolade (7x) 
  PB47 Herbalife Formula 1 - Maaltijdreep Chocolade (1x) 

! Bij het uitvoeren van een update van de HAP productenlijst, zullen alle ‘officiële’ artikelen, 

zoals die door Herbalife gepubliceerd worden, vernieuwd worden, incl. alle details zoals 
prijzen. Indien je dus voor bv een product zelf de verkoopprijs hebt aangepast, zal dit dan 
overschreven worden door de nieuwe officiële prijs. 

 

13.1 Producten bekijken 

Om de productenlijst te bekijken en eventueel aan te passen, kies je vanuit het hoofdmenu 
Producten en Producten bekijken. Je ziet het volgende scherm: 

 

 

 

 

Per categorie worden nu alle producten getoond. 

Ga naar de volgende categorie door op het dropdownmenu  te klikken den de juiste categorie te 
kiezen. 

1 2 3

4 8 9 10 11 12 13 14 1565 7 16
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Ga naar volgende producten (binnen de gekozen categorie) door op  te klikken, en naar de 

vorige door op  te klikken. 

1 Productnummer 

2 Productomschrijving 

3 De productcategorie 

4 De normale verkoopprijs, zonder korting 

5 De verkoopprijs met 25% korting 

6 De verkoopprijs met 35% korting 

7 De verkoopprijs met 42% korting 

8 De verkoopprijs met 50% korting 

9 Minimumvoorraad. Bij het maken van een inkooporder kijkt het systeem naar de actuele 
voorraad, én naar de minimumvoorraad (de gewenste, aan te raden minimumvoorraad). Op 
deze manier kan worden bereikt dat het voorraadniveau altijd een bepaalde waarde heeft. 

10 Geldende BTW-percentage voor dat product (hoog, laag of 0) 

11 Indicatie of een product verkoopbaar is. Indien hier ‘nee’ wordt gegeven verschijnt dit 
product niet in de diverse selectielijsten 

12 Aantal volumepunten voor dat product 

13 Indicatie of het een voorraadartikel betreft of niet. Met name producten die eigenlijk 
diensten zijn, zijn een voorbeeld van een niet-voorraadartikel. Dit is alleen zichtbaar voor 
zelf toegevoegde producten. 

14 Aantal loyaliteitspunten wat gespaard wordt 

15 Aantal loyaliteitspunten bij verzilvering 

16 Indien dat bij de opties is ingesteld (zie paragraaf 18.10), kan hier de business gekozen 
worden die van toepassing is 

Klik op  om een product te verwijderen. Dat kan alleen bij zelf-toegevoegde producten, waar 
nog geen voorraadboeking op gedaan is. 
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13.2 Product toevoegen 

Om een nieuw product toe te voegen, kies je vanuit het hoofdmenu op Producten en Producten 
toevoegen. Het volgende scherm verschijnt: 

 

 

Vul achtereenvolgens álle velden in, ook als er 0 komt te staan: 

• Productnummer 

• Productnaam 

• De productcategorie (zie ook paragraaf 18.8 voor het zelf toevoegen van eigen 
productcategorieën) 

• Indien dat bij de opties is ingesteld (zie paragraaf 18.10), kan hier de business gekozen 
worden die van toepassing is 

• De gewenste minimumvoorraad - deze wordt gebruikt bij het maken van inkooporders 

• Of het een voorraadartikel betreft of niet. Met name producten die eigenlijk diensten zijn, 
zijn een voorbeeld van een niet-voorraadartikel. 

• Het van toepassing zijnde BTW-percentage (hoog, laag of 0) 

• De verkoopprijs 

• De verschillende verkoopprijzen, afhankelijk van de korting die van toepassing is. 

• Aantal volumepunten 

 

 

! Indien op een product géén inkoopkorting wordt gegeven, moet de inkoopprijs toch overal 

vermeld worden. Deze is dan overal hetzelfde. 
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! Indien het product is voor de 2e business, zal een aantal velden die typisch voor Herbalife-

producten zijn, niet zichtbaar zijn. 

Pas wanneer alle velden zijn ingevuld wordt de knop  zichtbaar. Klik hierop om de invoer te 
bevestigen. 

 
13.3 Eigen productcategorieën 

Door op Eigen productcategorieën te klikken, verschijnt er een scherm met een overzicht van 
productcategorieën voor zelf toegevoegde producten. Het nummer en de naam kunnen gewijzigd 
worden. Voor het nummer geldt dat dit minimaal 100 is. Ook kan worden aangeven of een categorie 
actief is. 

Indien een categorie moet worden toegevoegd, klik dan op Nieuwe regel.  

 

13.4 Productprijshistorie bekijken 

Om de prijshistorie van de diverse producten te bekijken, kies je vanuit het hoofdmenu Producten 
en Prijshistorie bekijken. Het volgende scherm verschijnt: 

 

 

De historie gaat terug tot begin 2006. 

 

13.5 Check op nieuwe productenlijst 

Om na te gaan of er een nieuwe productenlijst voor het HAP aanwezig is, kies je vanuit het 
hoofdmenu op Producten en Check op nieuwe productenlijst. Als dat zo is, dan zal (na een 
bevestiging) de recentste lijst worden gedownload en ingelezen. 

Voorwaarde is dat er een actieve internetverbinding is, en dat de gebruiker geregistreerd is voor 
updates en support. 



 

Handleiding Herbalife Administratie Programma  58 

 

Deze optie heeft alleen zin als bij de opties aangegeven is dat bij het opstarten van het HAP er níet 
gecontroleerd moeten worden op een nieuwe productenlijst (zie paragraaf 18.9). 

Zie ook paragraaf 20.2 voor meer informatie over updates van de productenlijst. 
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14 Historie 

 

De historische overzichten zijn vooral bedoeld om een algemeen beeld te krijgen van omzet, 
volumepunten, kosten e.d. 

Deze overzichten zijn niet bedoeld/geschikt om bv omzet- of inkomstenbelastingaangiftes op te 
stellen. 

Indien in het HAP ook een 2 bussiness wordt gebruikt (zie paragraaf 18.10), dan wordt de omzet 
hiervan niet in de overzichten meegenomen. 

 

14.1 Historisch dag- & weekoverzicht 

Door vanuit het hoofdmenu achtereenvolgens op Historie en Historisch dag & weekoverzicht te 
klikken, wordt per dag het totale bruto winst (excl. BTW) en verkochte volumepunten per dag 
getoond. De getoonde periode loopt vanaf de eerste dag van gebruik tot en met gisteren. 

 

14.2 Historisch maandoverzicht en Historisch Jaaroverzicht 

Door vanuit het hoofdmenu achtereenvolgens op Historie en Historisch maandoverzicht of en 
Historisch jaaroverzicht te klikken, wordt het historisch maandoverzicht of historisch jaaroverzicht 
getoond van een aantal bedragen en volumepunten per maand. 

Indien er handmatig volumepunten zijn toegevoegd (zie hoofdstuk 9), dan worden die 
meegerekend. 

Voor het aantal volumepunten, en voor de bruto-winst uit verkopen geldt dat ze worden opgesplitst 
in verkopen aan ‘normale’ klanten, en verkopen aan de downline. Het HAP houdt rekening met de 
gevolgen als een klant in een bepaalde maand Herbalife Member wordt. Alleen volumepunten van 
geleverde verkopen worden meegeteld; indien artikelen in een verkooporder nog niet als geleverd 
zijn gekenmerkt, worden deze niet meegeteld. 

Alle bedragen (winst, kosten) zijn zónder de bedragen die gemoeid zijn met ‘Eigen gebruik’. Om 
deze bedragen te kunnen zien, dien je het Financieel overzicht te bekijken (zie paragraaf 11.4). 

De waarde kostenverhouding is het kostenbedrag gedeeld door de bruto-winst (alle bedragen excl. 
BTW).  
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15 Extra facturen 

 

15.1 Extra factuur maken 

Kies vanuit het hoofdmenu achtereenvolgens Extra Facturen en Extra factuur maken. Op deze wijze 
kan je, buiten de normale verkoopfacturen om, een extra factuur maken. 

Voorbeelden zijn een factuur voor een verkoop in het buitenland, of het doorberekenen van kosten 
die gezamenlijk met andere Herbalife Members zijn gemaakt. 

 

 

1 Kies de klant waaraan een extra factuur gestuurd moet worden 

2 Kies om welk type levering of dienst het gaat 

3 Geef de tekst van de eerste factuurregel in 

4 Geef het bedrag in 

5 Geef de munteenheid in 

6 Kies het juiste BTW-percentage 

7 Klik op Regel invoeren 

1

3

4 5

6 7

2
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Herhaal nu zonodig stappen 3, 4, 6 en 7 voor meerdere regels. De munteenheid kan slechts 
eenmaal ingegeven worden. 

Bevestig de invoer door op  te klikken. Het HAP gaat direct verder met het scherm ‘Extra 
facturen’ bewerken voor deze aangemaakte factuur (zie paragraaf 15.3). 

 

15.2 Credit-nota maken 

Kies vanuit het hoofdmenu achtereenvolgens Extra Facturen en Credit-nota maken. Alleen van 
afgehandelde verkooporders kan een credit-nota aangemaakt worden. 

 

 

Kies in de drop-downlijst van welke verkooporder de betaling teruggedraaid moet worden. De lijst 
met oorspronkelijk geleverde artikelen verschijnt nu. 

Zonodig kan je het aantal terug te nemen artikelen aanpassen, en daarmee het credit-bedrag 
aanpassen. Indien een vaste korting is verleend, wordt deze gecompenseerd. In rekening gebrachte 
verzendkosten worden niet teruggegeven. 

Bevestig de invoer door op  te klikken. Het HAP gaat direct verder met het scherm ‘Extra 
facturen’ bewerken voor deze aangemaakte factuur (zie paragraaf 15.3). 
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15.3 Bewerken van extra facturen 

Kies vanuit het hoofdmenu achtereenvolgens Extra Facturen en Bewerken van extra facturen. 

 

 

1 Zonodig kan je hier de bedragen nog aanpassen. 

2 Klik hier om in geval van een credit-nota artikelen op te boeken in de voorraad. Het volgende 
scherm verschijnt: 

1

3 4 5 6 7

8

9

2
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 Klik op  om de aangegeven artikelen weer in de voorraad op te nemen. 

 ! Dit scherm is bedoeld om artikelen terug te boeken in je eigen voorraad. Aangebroken 

artikelen die retour Herbalife gaan, moeten hier niet geboekt worden. Daarvoor geldt 
dat zodra je van Herbalife nieuwe artikelen hebt ontvangen, deze m.b.v. een 
voorraadboeking opgeboekt kunnen worden. 

3 Door hier op te klikken wordt de factuur als pdf-bestand geplaatst in een map naar keuze. 

4 Indien een geschikt mailprogramma geïnstalleerd is (zie ook hoofdstuk 2), is deze knop 
zichtbaar. Door hier op te klikken wordt een mailtje aangemaakt met als bijlage de factuur in 
pdf-formaat. 

5 De factuur kan geprint worden. 

6 Een adreslabel kan geprint worden. Zie paragraaf 5.1 voor extra informatie hierover. 

7  Geef indien van toepassing aan dat er betaald is. Het volgende scherm verschijnt dan: 
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Hierin zijn drie gedeeltes opgenomen: 

• Volledige betaling. Indien dit het geval is, geef aan of er per bank of cash betaald is. 

Klik op de bijbehorende  om de betaling te bevestigen. 

• Gedeeltelijke/gesplitste betaling. Indien een factuur gedeeltelijk wordt betaald, kan je 
deze optie gebruiken. Ook wanneer de betaling zowel per bank als cash wordt gedaan, 
kan je hier gebruik van maken. Vul het nú ontvangen bedrag in, en klik op de 

bijbehorende  om de betaling te bevestigen. 

• Terugdraaien van betaling. Indien de factuur (gedeeltelijk) is betaald, kan de 
betalingsboeking worden teruggedraaid. Dat kan alleen voor het volledige bedrag wat al 

ontvangen was. Klik op de bijbehorende  om de terugbetaling te bevestigen. 

 Indien bij de opties is aangegeven dat er meerdere bankrekeningen in gebruik zijn, kan de 
van toepassing zijnde rekening geselecteerd worden. 

 Indien gewenst kan de boekingsdatum aangepast worden door op  te klikken. 

8 Geef hier eigen notities in 

9 Geef hier toevoegingen aan de factuur in. 

Sluit het hoofdscherm door op  te klikken. 
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Indien de valuta niet gelijk zijn (bv. extra facturen en facturering in dollars, betaling in euro’s), 
wordt na iedere verandering van het betaalde bedrag gevraagd of de betaling afgerond is of niet. 
Antwoord hier op door op Ja of Nee te klikken. 

 

15.4 Annuleren van extra facturen of credit-nota’s 

Kies vanuit het hoofdmenu achtereenvolgens Extra Facturen en Factuur annuleren. 

 

 

Blader zondig met de knoppen onderaan het scherm naar de te annuleren factuur of credit-nota. 
Klik op Factuur / credit-nota annuleren om deze te annuleren. Klik op Scherm sluiten om geen 
annulering uit te voeren. 

 

15.5 Afgehandelde facturen bekijken 

Kies vanuit het hoofdmenu achtereenvolgens Extra Facturen en Afgehandelde facturen bekijken. 
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In dit overzicht zijn alle afgehandelde (en geannuleerde) extra facturen en credit-nota’s te 
bekijken. 

Klik op Order heropenen om de order weer actief te maken. 

Klik op Factuur printen om de factuur alsnog te printen. Sluit het scherm door op  te klikken. 

Zie Bijlage1 voor het effect van de diverse handelingen op de financiële en voorraadsituatie. 
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16 Urenregistratie 

 

Om bij De Belastingdienst in aanmerking te komen voor een zelfstandigenaftrek, is het nodig dat 
aangetoond kan worden dat er minimaal 1225 uur per jaar aan de zaak wordt gewerkt (info 
september 2016). In het HAP kan je deze uren eenvoudig boeken. 

16.1 Uren boeken 

Kies vanuit het hoofdmenu Urenregistratie en Uren boeken. Je ziet het volgende scherm: 

  

 

Geef hier achtereenvolgens in 

• het type activiteit 

• de hoeveelheid tijd 

• uren of minuten 

• de gebruiker. 

Indien gewenst kan de datum aangepast worden, en kunnen er notities gemaakt worden. 

Bevestig de invoer door op  te klikken. 

! Wanneer bij een inkoop- of verkooporder alle artikelen als geleverd worden geboekt, wordt 

standaard al om invoer van de tijd gevraagd. Die tijdsbesteding moet dan niet nog een keer 
geboekt worden. 

 

16.2 Boekingen bekijken 

Kies vanuit het hoofdmenu Urenregistratie en Boekingen bekijken. Je ziet een overzicht van alle 
boekingen in een periode. Indien bij de opties (zie paragraaf 18.8) is aangegeven dat 
overzichtschermen alleen over het lopende jaar getoond moeten worden, is de begindatum 1 
januari van dit jaar. Zo niet, dan wordt de gehele gebruiksperiode getoond. In beide gevallen is de 
getoonde periode naar eigen inzicht aan te passen. 

 

16.3 Totalen bekijken 

Kies vanuit het hoofdmenu Urenregistratie en Totalen bekijken. Je ziet een overzicht van één dag 
(standaard vandaag, is naar eigen bevinden aan te passen), en over een periode. Indien bij de 
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opties (zie paragraaf 18.8) is aangegeven dat overzichtschermen alleen over het lopende jaar 
getoond moeten worden, is de begindatum 1 januari van dit jaar. Zo niet, dan wordt de gehele 
gebruiksperiode getoond. In beide gevallen is de getoonde periode naar eigen inzicht aan te passen. 
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17 Export van data 

 

Diverse gegevens die in het HAP zitten, kunnen geëxporteerd worden naar een Excelbestand. Een 
aantal van deze exportfuncties is vermeld bij de afzonderlijke schermen (zoals bijvoorbeeld 
klantgegevens).  

Door vanuit het hoofdmenu Export van data te kiezen, zie je een overzicht van alle te exporteren 
gegevens. 

Na het klikken op één van de knoppen, zullen alle beschikbare records (zonder enige selectie) naar 
een Excelbestand weggeschreven worden, ongeacht status of datum. De bestanden worden 
geplaatst in de map die bij Opties > Diverse is ingegeven. 

Deze gegevens kunnen naar eigen inzicht in Excel bewerkt worden; ze hebben geen enkele invloed 
op de gegevens in het HAP zelf. 

! Wanneer er geen Excel geïnstalleerd is, zal er een csv-bestand gemaakt worden. 
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18 Opties 

 

Door in het hoofdmenu op Opties te klikken verschijnt het volgende scherm: 

  

Door op de diverse tabjes te klikken, kan je door de verschillende onderdelen gaan. 

 

18.1 Eigen gegevens 

Op deze pagina kunnen je eigen adresgegevens aanpast worden. Daarnaast kunnen de volgende 
gegevens ingevuld worden: 

• Toevoeging aan naam: vul hier de toevoeging in die op de facturen na/bij je naam moeten 
worden afgedrukt. bv ‘Onafhankelijk Herbalife Member’. 

• Emailadres en website-adres in de factuurheader: Vul hier deze gegevens in zoals die op het 
factuurhoofd moeten verschijnen 

• Banknummer in de factuurheader: Vul hier deze gegevens in zoals die op het 
verkoopfactuurhoofd moeten verschijnen 

• KvK- en/of BTW-nummer in de factuurheader: Vul hier het inschrijvingsnummer van de Kamer 
van Koophandel en/of het BTW-nummer in, zoals die op het verkoopfactuurhoofd moeten 
verschijnen 

• 1e extra regel en 2e extra regel kunnen gebruikt worden om extra info aan de factuurheader 
toe te voegen. Wanneer beide regels worden gebruikt, kan de header wel vol overkomen. 
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18.2 Factuuropties 

• Factuur lay-out: Kies hier de gewenste lay-out voor de factuur door het betreffende 
keuzerondje  te selecteren. Klik op Voorbeelden om de mogelijkheden te bekijken. Je kunt 
hier alle lay-outs bekijken, dus niet alleen de lay-out die je hebt geselecteerd. 

 In principe zijn er 6 verschillende facturen, telkens in twee uitvoeringen. De eerste (a) bevat 
alleen samenvattende BTW-gegevens. De tweede (b) bevat gedetailleerdere BTW-gegevens, 
en voldoet aan de eisen die de Belastingdienst stelt. Ongeacht de keuze, zal bij verkoop aan 
downline altijd de tweede (b) variant gebruikt worden. Bij verkoop aan “gewone” klanten zal 
(indien hier geselecteerd) de a-variant gebruikt worden. 

 Lay-out 5a en 5b is ontworpen om je eigen logo in te voegen. Klik op Bladeren om het juiste 
afbeeldingbestand toe te voegen. Dit bestand moet een jpg, bmp of gif-bestand zijn. De knop 
Bladeren is alleen zichtbaar indien lay-out 5a, 5b, 6a of 6b is gekozen. 

 Bij lay-outs 6a en 6b is het niet mogelijk om álle eigen gegevens (zie paragraaf 18.1) te 
printen. Houd hier rekening mee. 

• Factuurnummering: Geef hier aan hoe de nummering van verkooporders en facturen er uit 
moet zien. De keuze kan later zonder enig probleem nog veranderd worden. De keuze is uit 

 1 Volgnr bv 1234 

 2 Jaar-Volgnr bv 2020-1234 

 3 Jaar-Maand-Volgnr bv 20-12-123 

 4 JaarVolgnr bv 20201234 

 5 JaarMaandVolgnr bv 2012123 

 Door op E.v. nummer te klikken, kan je aangeven wat het eerstvolgende factuurnumemr moet 
zijn. 

• Factuurfooter: Vul hier de gegevens in zoals die onderaan op de verkoopfactuur moeten 
verschijnen (bv ‘Betaling binnen 14 dagen onder vermelding van het ordernummer’). Hiervoor 
zijn 2 velden beschikbaar. 

• Officiële Herbalife disclaimers op factuur printen: Geef hier in welke gevallen de officiële 
Herbalife disclaimer (“de kleine lettertjes”) aan de factuur toegevoegd moet worden. Er kan 
gekozen worden voor een korte en een lange variant. 

• Lettertypes op de factuur. Op de factuur komen twee categorieën teksten voor: kopjes en 
gewone tekst. Voor beide geldt dat het lettertype afzonderlijk aangepast kan worden.  

 Klik op Aanpassen om lettertype en lettergrootte van de facturen aan te passen. Het kan 
voorkomen dat bij een bepaalde grootte de teksten niet passen binnen de beschikbare ruimte 
(voor elke afzonderlijke tekst is een bepaalde ruimte beschikbaar). Kies dan een kleinere 
lettergrootte. 

 Klik op Standaard lettertypes terugzetten om lettertype en -grootte terug te zetten naar de 
standaardwaardes. 

• BTW-bedragen op factuur printen: Geef hier aan of BTW-bedragen op de verkoopfacturen en 
extra facturen geprint moeten worden. Deze mogelijkheid is alleen van toepassing als de bij 
factuur lay-out een a-variant is gekozen. Deze optie is met name van toepassing als je door 
de Belastingdienst officieel bent vrijgesteld van administratieve verplichtingen. In dat geval 
mogen er geen BTW-bedragen op de factuur vermeld worden. 

• Volumepunten op factuur printen: Geef hier aan of op de factuur het aantal volumepunten 
van de betreffende order nooit, alleen bij verkopen aan downline of altijd geprint moeten 
worden. 

• Productnummers op factuur printen: Geef hier aan of op de factuur de productnummers 
vermeld moeten worden. 
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• Klantnummers op factuur printen: Geef hier aan of op de factuur het Herbalife-klantnummer 
of het HAP-klantnummer geprint moet worden. Voor het Herbalife-klantnummer geldt dat dat 
dan bij de klantgegevens ingevuld moet zijn. 

• loyaliteitspunten op factuur printen: Geef hier aan of op de factuur de loyaliteitspunten 
geprint moet worden. 

 

18.3  Klant follow-up 

Bij de klant follow-up (zie paragraaf 5.4) kunnen diverse meetgegevens gebruikt worden. Op deze 
pagina kan worden aangegeven wélke gegevens dan in beeld komen. De keuze hierin is volkomen 
vrij. 
Klik op Tanita pre-set om de gegevens te activeren die bij de meeste Tanita-weegschalen gemeten 
worden, en op Omron pre-set de gegevens te activeren die bij de meeste Omron-weegschalen 
gebruikt worden. 

 

18.4 Financiën 

• Bankrekeningen: Hier kan worden ingegeven hoeveel bankrekeningen in gebruik zijn (max. 5). 
Van elke bankrekening kan ook de naam, zoals die in het HAP gebruikt wordt, worden 
opgegeven. 

• Kilometerprijs: Geef hier het (fiscaal toegestane) bedrag in voor de kilometervergoeding. Dit 
bedrag wordt gebruikt bij de opgave van kilometers (zie paragraaf 11.2). Momenteel is dit 
€0.19/km. 

• Deelname aan Kleine OndernemingsRegeling (KOR): Geef hier of je hieraan deelneemt. Indien 
Ja wordt gekozen, dan zal er in het HAP niet met BTW worden gerekend. Je kan alleen Ja 
kiezen als er geen openstaande verekooporders, inkooporders en extra facturen aanwezig 
zijn. 

• BTW-percentages (alleen indien bij KOR nee is gekozen) 

 De geldende BTW-percentages worden automatisch ingevuld door KB-Support. Als je echter 
hier toch wijzigingen/aanvullingen in wilt aanbrengen, dan is dat mogelijk. 
Door op BTW-percentages te klikken, verschijnt er een scherm met een overzicht van welke 
BTW-percentages gelden in een bepaalde periode. Indien een ander BTW-percentage gebruikt 
moet worden, klik dan op Nieuwe regel. Vul achtereenvolgens de datum in waarop het nieuwe 
percentage ingaat, het lage BTW-tarief en het hoge BTW-tarief. 

• Productprijzen (alleen indien bij KOR ja is gekozen) 

 Kies hier of je bij verkooporders de volle, officiële prijs wilt gebruiken, of de prijs wilt 
verminderen met het reguliere BTW-percentage. Als je de volle, officiële prijzen hanteeert, 
levert dat meer winst op. Als je de prijzen zonder BTW wilt hanteren, dan levert dan 
concurrentievoordeel op. 

 

18.4.1 Groetboekrekeningen 

Het HAP is standaard voorzien van diverse grootboekrekeningen (journaalposten). Deze zijn 
verdeeld over twee types (‘Balans’ en ‘Verlies en Winst’), en weer verder verdeeld onder 
rubrieken. 

Voor posten die onder de rubriek ‘Kostenrekeningen’, ‘Opbrengstrekeningen’ of ‘Incidentele 
kosten’ vallen, geldt dat deze aangepast of gewist kunnen worden. Ook kan er een nieuwe 
grootboekrekening toegevoegd worden. 

Voor het toevoegen van een rekeningnummer kies je eerst onder welke Rubriek deze moet vallen, 
en klik je op Nieuwe grootboekrekening toevoegen. Vul vervolgens de omschrijving, het 
rekeningnummer en het default BTW-percentage in. Voor het rekeningnummer geldt dat het HAP al 
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een beschikbaar nummer voorstelt. Voor de omschrijving en het nummer geldt (uiteraard) dat deze 
nog niet mogen voorkomen in het HAP. 

Aanpassen van een grootboekrekening kan door op  te klikken. Hierbij kunnen de naam en het 
rekeningnummer aangepast worden (onder bepaalde voorwaarden). 

 

18.5 Aanmaning 

Geef hier in of je de standaardtekst wilt gebruiken, of een eigen tekst. Bij de laatste optie kan de 
eigen tekst in het grote vak worden ingevuld. 

Bij deze eigen tekst kunnen de voornaam en/of achternaam van de klant als variabel veld worden 
vermeld. Gebruik hiervoor <<voornaam>>, <<tussenvoegsel>> en <<achternaam>> (inclusief de < en 
> tekens). 

Voorbeeld: Beste <<voornaam>> wordt dan Beste Eva (indien de klant Eva heet uiteraard). 

Je kan hier ook aangeven welk kopje boven deze aanmaning komt, bv “Aanmaning”, of 
“Herinnering”. 

 

18.6 Uren 

Urenregistratie: Geef hier of je gebruik wilt maken van de urenregistratie. Indien hier voor gekozen 
wordt, dien je de namen van de twee voornaamste gebruikers van het HAP in te vullen. Wanneer 
een verkooporder of een inkooporder afgesloten wordt, zal het HAP automatisch vragen om de uren 
die met die order gemoeid is te boeken. Ook zal de knop Urenregistratie in het hoofdscherm 
ingeschakeld zijn. Zie ook Hoofdstuk 16. 

Je kan zelf ingeven welke urentypes gebruikt worden. Klik op Nieuw urentype toevoegen, geef een 
type op en klik op OK. 

Je kan een urentype inactief maken door het vinkje rechts ervan uit te zetten. 

 

18.7 Uiterlijk 

• Schermkleuren: Geef hier aan welke kleur de diverse schermen moeten hebben. 

• Lettertype voor schermen: Geef hier aan welk lettertype en welk lettergrootte gebruikt 
moeten worden voor de diverse schermen van het HAP. In bepaalde gevallen kan het 
voorkomen dat bij een bepaalde keuze niet alle tekst zichtbaar is. Kies dan een kleiner 
lettergrootte, of een ander lettertype. Klik op Standaardlettertype terugzetten om terug te 
gaan naar het basis lettertype en lettergrootte (Trebuchet MS 10) 

• Printkleuren: Geef hier aan of de diverse afdrukken (verkoopfacturen uitgezonderd) in kleur 
of in zwart/wit geprint moeten worden. 

 Sommige aanpassingen hebben pas effect nadat het HAP opnieuw gestart is. De instelling van 
de maximale breedte heeft alleen effect op het hoofdscherm.  

• Randen van de schermen: Hier kan je aangeven of de diverse HAP-schermen een klassiek of 
een randloos uiterlijk hebben. 

 

18.8  Diverse 

• Map voor back-ups: Geef hier aan waar back-up bestanden geplaatst moeten worden. 
Raadzaam is om hier een cloud-locatie in te geven (zoals bv One Drive, Google Drive of 
Dropbox). 

• Back-up frequentie: Geef hier hoe vaak het HAP automatisch een back-up moet maken. 
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• Oude back-ups automatisch wissen: Geef hier aan of het HAP bij het afsluiten, moet 
controleren op oude back-ups. Zie ook paragraaf 19.4. 

• Printwijze: Geef hier in of bij een printopdracht direct geprint moet worden, of dat dat gaat 
via een dialoogscherm. In dat dialoogscherm kan je een beperkt aantal printerinstellingen 
veranderen. Bij direct printen wordt er geprint volgens de standaardprintinstellingen. 

• Periode overzichtschermen: Je kan hier een keuze maken welke periode getoond wordt bij de 
diverse overzichtschermen (financiële overzichten, voorraadoverzichten, 
verkoopoverzichten). Indien 'Alleen huidig jaar' wordt gekozen, is in die schermen de 
begindatum telkens 1 januari van het lopend jaar. Deze begindatum is in de betreffende 
schermen wel aan te passen. 

• Geluiden: Je kan hier aangeven of er een geluidsignaal klinkt bij meldingen en 
waarschuwingen. 

• Mailprogramma: Kies hier welk mailprogramma gebruikt moet worden om facturen te mailen. 

 Afhankelijk van de Windows-versie, en de geïnstalleerde programma's, kan er gekozen welk 
mailprogramma gebruikt worden om verkoopfacturen te versturen. Bij sommige programma's 
(bv Outlook en Thunderbird) is het mogelijk dat er direct een bijlage (bv de factuur in pdf-
vorm) wordt bijgesloten. 

 Andere programma's (bv Outlook Express, Windows Live Mail, Windows Mail, Mail (Metro-
versie)) laten het zelf niet toe dat er een mail wordt aangemaakt mét bijlage. Daarom kan er 
wel een mail worden aangemaakt, maar moet je de bijlage zelf handmatig toevoegen. 

! Let op: hier wordt specifiek gesproken over programma's, en niet over mailaccounts. Als je bv 

een mailaccount een Gmail-adres gebruikt via het programma Microsoft Outlook, dan dient 
hier Outlook geselecteerd te worden 

• Handleiding: hier kan je aangeven of je de handleiding on-line of als een pdf-document (dit 
document dus) wilt zien. 

• Loyaliteitsprogramma: Geef hier aan hoelang gespaarde punten geldig blijven, en of 
loyaliteitspunten op verkoopfacturen vermeld moeten worden. 

• Kortingspercentage voor inkopen: Vul hier het geldende kortingspercentage in voor 
toekomstige inkooporders. 

 

18.9 Bij opstarten... 

• Openstaande facturen tonen: Bij het opstarten kan een scherm getoond worden van alle 
openstaande verkoopfacturen. Je dient hier de periode in te vullen na hoeveel dagen dat een 
factuur openstaat, getoond wordt. 

• Bij opstarten jarige klanten tonen: Geef hier aan of, en zo ja hoe lang van te voren, de 
verjaardag van klanten en hun familieleden wordt getoond bij het opstarten van het HAP. 

• 10-klanten formulier 

 Kies hier Ja indien aan het begin van elke maand het scherm voor de opgave van het Herbalife 
10-klanten getoond moet worden (zie ook paragraaf 5.9). 

• Check op nieuwe productenlijst en HAP-versie 

 Kies hier Ja als bij het opstarten van het HAP gecontroleerd moet worden of er een nieuwe 
productenlijst is, of een nieuwe versie van hat HAP. Voorwaarde is dat er een werkende 
internetverbinding is. Indien er een nieuwe productenlijst bestaat, zal deze (na een 
bevestiging) automatisch ingelezen worden. In geval van een nieuwe HAP-versie dienen de 
aanwijzingen op het scherm gevolgd te worden. 

Door op Check op nieuwe productenlijst, wordt er gecontroleerd of er een nieuwere productenlijst 
beschikbaar is. Als dat zo is, wordt die direct ingelezen. 
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Door op Check op nieuwe HAP-versie te klikken, wordt er gecontroleerd of er een nieuwe HAP-
versie is. Dit betreft het programma zelf. Indien dat zo is, zal er een melding komen. Volg 
vervolgens de aanwijzingen op het scherm op. 

Voorwaarde is dat er een actieve internetverbinding is, en dat de gebruiker geregistreerd is voor 
updates en support. 

 

18.10 Businesses 

Naast het administreren van je Herbalife-business, is het ook mogelijk om een andere business te 
administreren en bv aparte facturen daarvoor op te maken. Te denken valt aan een 
massagepraktijk of een visagie-onderneming. 

Als hiervoor gekozen wordt, verschijnt er in diverse schermen (bv klantgegegevens, verkooporders) 
een keuzemogelijkheid om aan te geven om welke business het gaat. Financieel gezien worden 
beide businesses samengevoegd (bijvoorbeeld in het Financieel Overzicht en het BTW-overzicht).  

Als je hier gebruik van wilt maken, klik je Extra business aan. Vervolgens kan je een aantal zaken 
ingeven: 

• De naam van die extra business 

• Welke business de standaard-business is 

• Diverse info die op de factuur voor die business gebruikt moet worden 

• De layout van de factuur voor de extra business 

• De journaalpost waaronder de verkoopopbrengst moet worden geboekt 

 

18.11  Service 

Op deze pagina staat een aantal functies, die voornamelijk bedoeld zijn om in geval van storingen 
e.d. te gebruiken. Deze functies moet je niet zomaar gebruiken, maar alleen als er een duidelijke 
reden of vraag voor is. 

 

18.12  HAP Info 

Dit is een pagina waar diverse (systeem-)info staat, en waar niets aan veranderd kan worden: 

• Versie van het huidige HAP 

• Productenlijst: Geeft aan welke versie van de productenlijst wordt gebruikt 

• Database plaats/naam 

• Windows versie 

• Access versie  

• Gebruiksvoorwaarden 
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19 Back-ups 

 

Het HAP beschikt over eigen mogelijkheden om back-ups te maken, terug te zetten, en te wissen. 
Op deze wijze zijn oude gegevens nog beschikbaar. Direct na installatie wordt er een back-up 
gemaakt van de (nog lege) bestanden. 

Voor elke gemaakte back-up geldt dat het volledige systeem op het moment van maken van de 
back-up wordt opgeslagen. Terugzetten van een back-up betekent dus dat het systeem de situatie 
terugzet zoals die was op het moment dat de betreffende back-up is gemaakt. 

! In verband met privacy-regels wordt afgeraden back-ups te maken naar een cloudlocatie. 

Hiervan kan namelijk niet of lastig gegarandeerd worden dat de geveens hier veilig staan. 

!  Sowieso wordt aanbevolen om zeer regelmatig een externe back-up te maken en die goed te 

bewaren. Het HAP-databestand staat niet on-line en wordt niet (al dan niet automatisch) bij 
KB-Support geplaatst of gekopieerd. 

Het verdient aanbeveling om oudere back-ups (ouder dan bv vier weken) zelf handmatig te wissen. 
Er is ook een automatische functie hiervoor, zie paragraaf 19.4. 

 

19.1 Back-up maken 

Kies vanuit het hoofdmenu achtereenvolgens Back-ups en Back-up maken. Het HAP maakt dan een 
back-up waarvan de naam een samenstelling van datum en tijd is. 

 

19.2 Back-up terugzetten 

Kies vanuit het hoofdmenu achtereenvolgens Back-ups en Back-up terugzetten. Het volgende 
scherm verschijnt: 
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Selecteer met de muis de back-up die teruggezet moet worden, en klik op Back-up terugzetten. Na 
een bevestiging zal het HAP de gekozen back-up terugzetten. Dit betekent dus dat alle wijzigingen 
die na deze back-up zijn doorgevoerd, verdwijnen. 

 

19.3 Back-up wissen 

Kies vanuit het hoofdmenu achtereenvolgens Back-ups en Back-up wissen. Het volgende scherm 
verschijnt: 

 

 

Selecteer met de muis de back-up die gewist moet worden, en klik op Back-up wissen. Na een 
bevestiging zal de gekozen back-up definitief gewist worden. 

 
19.4 Meerdere back-ups wissen 

Om te voorkomen dat er sluipenderwijs te veel back-ups bewaard worden, is er een functie in het 
HAP die de aanwezigheid van meerdere oudere back-ups controleert. Als dat het geval is, zal bij 
afsluiten van het HAP een scherm verschijnen met daarin back-ups die in aanmerking komen om 
gewist te worden.  

Desgewenst kan je aangeven dat een back-up niet gewist wordt, door het vinkje uit te zetten. 

Wis de aangevinkte back-ups door op Back-ups wissen te klikken. 
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20 Updates 

 

20.1 Programma 

Om diverse redenen kan er een update van het HAP verschijnen: 

• verbeteren/vereenvoudigen van de werkwijze  

• toevoeging functionaliteiten 

• oplossen van bugs 

Vanwege bovenstaande redenen, wordt het ten sterkste aangeraden om altijd de nieuwste versie 
van het HAP te gebruiken. Over het algemeen zal het zo zijn dat het uitvoeren van de update snel 
en eenvoudig is. De exacte werkwijze zal altijd in de betreffende mail vermeld worden. 

Alle eigen gegevens zullen bewaard worden, inclusief zelf toegevoegde producten. 

 

20.2 Productenpakket 

Het up-to-date houden van de productenlijst kan op twee manieren. 

• Indien er een wijziging in het productenpakket is, wordt deze lijst beschikbaar gemaakt als 
download. 

 Indien bij de opties is aangegeven dat er bij het opstarten van het HAP gecontroleerd moet 
worden op een nieuwe productenlijst (zie paragraaf 18.9), dan wordt deze lijst automatisch 
verwerkt. Daar komt dan ook een melding van. Voorwaarde is dat er een actieve 
internetverbinding is, en dat de gebruiker geregistreerd is voor updates en support. 

• Ook kan er via Producten en Check op nieuwe productenlijst nagegaan worden of er een 
nieuwe lijst is. Als dat zo is, dan zal de recentste lijst worden gedownload en ingelezen. 

 Voorwaarde is dat er een actieve internetverbinding is, en dat de gebruiker geregistreerd is 
voor updates en support. 

 

In de productenlijst staan ook de producten die inmiddels uit het assortiment zijn gehaald door 
Herbalife. Alleen díe producten waarvoor in het HAP een boeking aanwezig is (inkoop, verkoop, 
eigen gebruik, etc.), zullen in de prijslijst zichtbaar zijn (onder de categorie “*** Oude producten 
(uit het assortiment) ***”. 

! Indien je een prijs of omschrijving van een ‘officieel’ Herbalife product zelf aangepast hebt, 

zal deze tijdens de producten-update aangepast worden naar de officiële prijs of omschrijving 
die op dat moment geldig is. 
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Bijlage 1: Effect van diverse handelingen op financiële en voorraadsituatie 

 

 Financiën Voorraad 

 

 

Handeling 

Inkopen Opbrengst Kosten Saldo Te 
ontvangen 

Te betalen Te 
ontvangen 
ivm eigen 
gebruik 

Bruto winst In verkoop In bestelling Voorraad 

Verkooporders            

Aanmaken nee nee nee Nee nee nee nee nee ja  nee nee 

Alles geleverd nee nee nee Nee ja  nee nee ja  ja  nee ja  

Betaald nee ja  nee ja  ja  nee nee nee nee nee nee 

            

Inkooporders            

Aanmaken nee nee nee Nee nee nee nee nee nee nee nee 

Besteld nee nee nee Nee nee nee nee nee nee ja  nee 

Alles geleverd nee nee nee Nee nee ja  nee nee nee ja  ja  

Betaald ja  nee nee ja  nee ja  nee nee nee nee nee 

            

Voorraadboekingen            

Correctie nee nee nee Nee nee nee nee nee nee nee ja1) 

Diverse nee nee nee Nee nee nee nee nee nee nee ja1) 

Installatie nee nee nee Nee nee nee nee nee nee nee ja1) 

Marketing nee nee nee Nee nee nee nee nee nee nee ja1) 

Verzilvering HP nee nee nee Nee nee nee nee nee nee nee ja  

Omboeking nee nee nee Nee nee nee nee nee nee nee ja1) 
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 Financiën Voorraad 

 

 

Handeling 

Inkopen Opbrengst Kosten Saldo Te 
ontvangen 

Te betalen Te 
ontvangen 
ivm eigen 
gebruik 

Bruto winst In verkoop In bestelling Voorraad 

Retouren nee nee nee Nee nee nee nee nee nee nee ja1) 

            

Eigen gebruik/giften            

Eigen gebruik/gift 
(geen verrekening) 

nee ja  nee Nee nee nee nee nee nee nee ja  

Eigen gebruik/gift 
(directe 
verrekening) 

nee ja  nee ja  nee nee nee nee nee nee ja  

Eigen gebruik/gift 
(verrekening 
achteraf) 

nee nee nee Nee nee nee ja  nee nee nee ja  

Verrekening eigen 
gebruik/giften 

nee ja  nee ja  nee nee ja  nee nee nee nee 

            

Fin. boekingen            

Administratie, 
cursus, diverse, 
marketing, 
maaltijd/verblijfk.,  

verzendk., eigen 
journaalposten 

nee nee ja 2) ja 2) nee nee nee nee nee nee nee 

Bank/kas-correctie nee nee nee ja 2) nee nee nee nee nee nee nee 
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 Financiën Voorraad 

 

 

Handeling 

Inkopen Opbrengst Kosten Saldo Te 
ontvangen 

Te betalen Te 
ontvangen 
ivm eigen 
gebruik 

Bruto winst In verkoop In bestelling Voorraad 

Bonus, royalties, 
winst 

van Members 

nee nee nee ja 2) nee nee nee nee nee nee nee 

BTW-verrekening nee nee nee ja 2) nee nee nee nee nee nee nee 

Inkoop ja  nee nee ja 2) nee nee nee nee nee nee nee 

Royalties nee nee nee ja 2) nee nee nee nee nee nee nee 

Stortingen nee nee nee ja 2) nee nee nee nee nee nee nee 

Verkoop nee ja  nee ja 2) nee nee nee nee nee nee nee 

            

Extra facturen            

Extra factuur maken nee nee nee Nee ja  nee nee nee nee nee nee 

Betaling ontvangen nee nee ja 3) ja  ja  nee nee nee nee nee nee 

            

Credit-nota’s            

Credit-nota maken nee nee nee Nee nee ja  nee nee nee nee nee 

Betaling gedaan nee ja  nee Nee nee ja  nee ja  nee nee nee 

            

Leningen            

Lening inboeken nee nee nee Nee nee nee nee nee nee nee ja 

Lening retour nee nee nee Nee nee nee nee nee nee nee ja 
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 Financiën Voorraad 

 

 

Handeling 

Inkopen Opbrengst Kosten Saldo Te 
ontvangen 

Te betalen Te 
ontvangen 
ivm eigen 
gebruik 

Bruto winst In verkoop In bestelling Voorraad 

            

 

1) Indien er opgeboekt wordt zal de voorraadhoogte omhoog gaan en vice versa 

2) Indien er een bedrag afgeboekt wordt, zal het bedrag omlaag gaan, en vice versa 

3) Indien het type bij een extra factuur ‘Verkoop’ of ‘Inkoop’ is, dan zal het verkoopbedrag resp. het inkoopbedrag stijgen 
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Bijlage 2: Verkoopkortingen 

 

Het HAP volgt volledig de officiële kortingregels. Ná invoer van de producten van een inkoop- of 
verkooporder, wordt de korting bepaald. Dit vindt plaats aan de hand van de volgende regels. 

De invoerdatum (en dus niet lever- of betaaldatum) is bepalend voor de berekening. 

 

Regel 1 

Na aanschaf HMP wordt de klant gepromoveerd tot Herbalife Member. Het nieuwe kortingsrecht 
(25%) geldt vanaf deze order. 

 

Regel 2 

Wanneer in een maand bij elkaar 500 VP wordt besteld, wordt de Herbalife Member gepromoveerd 
tot Senior consultant. Het nieuwe kortingsrecht (35%) geldt vanaf de volgende order. 

 

Regel 3 

Bij bestelling van 500 VP of meer, wordt de Herbalife Member gepromoveerd tot Senior consultant. 
Het nieuwe kortingsrecht (35%) geldt vanaf deze order. 

 

Regel 4 

Wanneer in een maand bij elkaar 2000 VP wordt besteld, wordt de Herbalife Member gepromoveerd 
tot Senior consultant. Tot het eind van de maand is het kortingsrecht 42%; dit geldt vanaf de order 
waarmee de 2000 VP grens wordt gepasseerd. In de daaropvolgende maand is het kortingsrecht 35%. 

 

Regel 5 

Indien een Herbalife Member of Senior Consultant 1000 VP (in 1 order) bestelt, krijgt hij op deze 
order 42% korting. Op vervolgorders in dezelfde maand krijgt hij ook 42% korting. Dit is een zgn. 
Succes Builder order. 

 

Regel 6 

Indien er binnen drie achtereenvolgende maanden bij elkaar 2500 VP besteld wordt, promoveert de 
Herbalife Member of Senior Consultant tot Qualified Producer. Het nieuwe kortingsrecht (42%) geldt 
vanaf de order waarmee de 2500 VP grens wordt gepasseerd. 

Deze regel geldt alleen voor bestellingen direct bij Herbalife. Daardoor is deze regel voor 
verkooporders niet van toepassing in het HAP (wel voor inkooporders). 

 

Regel 7 

Wanneer in 1 maand bij elkaar 4000 VP wordt besteld, wordt de Herbalife Member de volgende 
maand gepromoveerd tot Supervisor. Het nieuwe kortingsrecht (50%) geldt vanaf de volgende order. 
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Regel 8 

Wanneer in twee achtereenvolgende maanden elke maand bij elkaar 2500 VP wordt besteld, wordt 
de Herbalife Member de volgende maand gepromoveerd tot Supervisor. Het nieuwe kortingsrecht 
(50%) geldt vanaf de volgende maand. 

 

Regel 9 

Wanneer binnen 12 maanden (met een minimum van 3 maanden) bij elkaar 5000 VP wordt besteld, 
wordt de Herbalife Member gepromoveerd tot Supervisor. Het nieuwe kortingsrecht (50%) geldt vanaf 
de volgende maand (minimaal de vierde maand). 

Deze regel geldt alleen voor bestellingen direct bij Herbalife. Daardoor is deze regel voor 
verkooporders niet van toepassing in het HAP (wel voor inkooporders). 

 

Opmerkingen 

• Voor alle regels geldt dat alleen die VP’s meetellen van bestellingen ná aanschaf van het HMP. 

• Bij één order kunnen meerdere regels van toepassing zijn. De laatste regel is bepalend voor de 
verkoopkorting. 

 

Kortingen 

• Een Herbalife Member krijgt minimaal 25% korting. 

• Een Senior Consultant krijgt minimaal 35% korting. 

• Een Qualified Producer krijgt minimaal 42% korting 

• Een (bestaande) Supervisor krijgt altijd 50% korting.
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Bijlage 3: Uitleg loyaliteitsprogramma 

 

Om vaste klanten extra te kunnen belonen, is door Herbalife een loyaliteitsprogramma in het leven 
geroepen. De spelregels zijn: 

 

Algemeen 

• Het loyaliteitsprogramma is in principe alleen bedoeld voor ‘gewone’ klanten, zonder korting 
(dus niet voor Herbalife Members). Members daarentegen kunnen toch loyaliteitspunten krijgen 
voor het aanbrengen van een referentie. 

• Op aankoop ontvangt de klant loyaliteitspunten; per product is dat verschillend. Dit valt na te 
kijken bij Producten > Producten bekijken (kolom Sparen).  

• In het productenoverzicht (Producten > Producten bekijken, kolom Verzilveren) staat hoeveel 
punten er ingeleverd moeten worden voor een specifiek product, 

• Over het algemeen geldt dat het aantal te sparen punten 1/10e is van het aantal wat nodig is 
om te verzilveren. Dus na aankoop van 10 F1 shakes, is het tegoed voldoende voor 1 gratis 
shake. 

• Bij verzilvering van gespaarde loyaliteitspunten worden er geen nieuwe loyaliteitspunten en 
volumepunten opgebouwd. 

 

Gebruik in het HAP 

• Het tegoed aan gespaarde loyaliteistputen kan in het HAP beperkt worden tot een bepaalde 
periode. Standaard is dat 1 jaar. Via Opties > Diverse is dat aan te passen. Het HAP laat 
gespaarde punten automatisch verlopen indien ze ouder dan deze periode zijn. 

• Voor elke afzonderlijke klant dient te worden aangegeven of die meedoet met het 
spaarsysteem of niet. 

• Voor klanten die meedoen, wordt bij elke verkoop het aantal gespaarde puntenautomatisch 
bijgehouden 

• Voor het opbouwen van loyaliteitspunten via een verkooporder geldt dat het tegoed wordt 
bijgewerkt op het moment dat de artikelen als geleverd worden aangevinkt. 

• Er kunnen extra loyaliteitspunten toegekend worden aan een klant, bijvoorbeeld omdat die een 
referentie heeft aangebracht (zie paragraaf 10.2). Dat kan ook voor niet-deelnemende klanten 
en members. 

• Gespaarde punten kunnen op twee manieren voor producten ingeruild worden (verzilverd): 
direct (zie paragraaf 10.1) of via een verkooporder (zie paragraaf 6.2). In beide gevallen geldt 
dat dat alleen kan als het tegoed voldoende is. 

• Verzilvering van loyaliteitspunten via een verkooporder kan alleen indien er minimaal twee 
artikelen in de order staan. Niet álle artikelen van een verkooporder mogen gebruikt worden 
voor verzilvering van loyaliteitspunten. 

• De kosten van de verzilverde artikelen worden in het Financieel Overzicht (paragraaf 11.4) 
opgenomen in het gedeelte Inkopen > Marketing. 


