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1. Voorwoord 

Om een serviceplan te kunnen gebruiken dient deze eerst aangemaakt te worden. U kunt 
serviceplannen op een eenvoudige en/of een uitgebreide manier aanmaken. Deze handleiding 
behandeld de uitgebreide manier. Op deze manier worden er ook daadwerkelijk werkzaamheden 
aan het serviceplan gekoppeld die voor bepaalde tijd en aantal keren gekozen kunnen worden in de 
werkplaats. Aan deze handleiding kunnen geen rechten worden verleend.  

 

* Op de factuur wordt dit standaard op de bovenstaande manier getoond.  
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2. Instellen uitgebreide manier 

Via deze manier kunt u naast het btw verleggen daadwerkelijk werkzaamheden in Willmar aan 
het pakket koppelen. Bijvoorbeeld: Servicepakket GOUD, bestaande uit de samengestelde 
werkzaamheden 1ste servicebeurt, 2de servicebeurt en 3de servicebeurt. Deze samengestelde 
werkzaamheden kunnen standaardwerkzaamheden bevatten. Hieronder ziet u een voorbeeld 
van 3 samengestelde werkzaamheden, (1ste,2de en 3de servicebeurt.)  

 

Het opbouwen van een serviceplan gaat op de volgende manier: 

Stap 1. Standaardwerkzaamheden aanmaken 

Stap 2. Samengestelde werkzaamheden aanmaken (Optioneel)*  

Stap 3. Aanmaken serviceplan 

Stap 4. Standaard en/of samengesteld werkzaamheden toevoegen aan serviceplan 

 

 

 

De samengestelde werkzaamheden zijn optioneel. U kunt in plaats van verschillende 
standaardwerkzaamheden samenvoegen tot 1 samengestelde werkzaamheid, 1 
standaardwerkzaamheid aanmaken die overkoepeld is maar geen (sub)werkzaamheden 
bevatten. Op deze manier kunt u een servicepakket opstellen bestaande uit 3 servicebeurten. Er 
wordt dan niet opgenomen waaruit deze servicebeurten bestaan. Als u deze manier wilt 
gebruiken kunt u de uitleg van 2.1 volgen allen de standaardwerkzaamheid 1ste servicebeurt 
noemen. U kunt dan stap 2.2 overslaan. In de afbeelding hierboven ziet u de samengestelde 
werkzaamheden. Als u deze niet aanmaakt krijgt u alle werkzaamheden waar een pijl voor staat 
niet te zien.  
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2.1. Instellen standaardwerkzaamheden 

Ga naar het tabblad “Administratie”, en klik daarna op “Instellingen”.  

In deze lijst vindt u helemaal onderaan werkzaamheden. Klik hierop 
“Standaardwerkzaamheden” en daarna links onderin op “Nieuw”. Maak de 
standaardwerkzaamheid aan zoals u zou willen. U heeft hier de keuze of u deze werkzaamheid 
alleen wilt tonen bij een serviceplan, u ziet de standaardwerkzaamheid dan niet op het moment 
dat u een reparatie invoert die geen serviceplan heeft. Hoofdcategorie en Subcategorie is niet 
verplicht maar maakt het filteren een stuk makkelijker. U kunt deze naar eigen inzicht 
samenstellen.  

 

 

 

 

 

*Zoals in het voorwoord beschreven kunt u ervoor kiezen de samengestelde werkzaamheden 
hier als omschrijving 1ste servicebeurt. Op deze manier hoeft u de servicebeurt niet te 
specificeren in verschillende werkzaamheden.  
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2.2. Instellen samengestelde werkzaamheden  

Bij samengestelde werkzaamheden kunt u de standaardwerkzaamheden samenvoegen tot 1 
werkzaamheid. Bijvoorbeeld: 1ste servicebeurt, bestaande uit; ketting spannen, remmen stellen, 
bandenspanning controleren en spaken spannen. U doet dit als volgt: 

Ga naar het tabblad “Administratie”, en klik daarna op “Instellingen”.  

In deze lijst vindt u helemaal onderaan werkzaamheden. Klik hierop “Samengestelde 
werkzaamheden” en daarna links onderin op “Nieuw”. Hier kunt u de gegevens naar wens 
invullen, hieronder ziet u een voorbeeld. 

 

Via de knop toevoegen kunt u de verschillende standaardwerkzaamheden die u in stap 2.1 heeft 
aangemaakt selecteren.  
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2.3. Instellen serviceplan  

U kunt nu het serviceplan gaan aanmaken en de samengestelde werkzaamheden en/of 
standaardwerkzaamheden toevoegen. Ga naar het tabblad “Administratie”, en klik daarna op 
“Instellingen”.  

In deze lijst vindt u helemaal onderaan werkzaamheden. Klik hierop “Serviceplannen” en daarna 
links bovenin op “Nieuw”. U kunt een naam naar wens invoegen. (Let op, deze naam wordt 
vermeld op het verkoop factuur van de tweewieler.)  

 

U kunt nu een prijs toevoegen aan het serviceplan. Deze kunt u opsplitsen onder verschillende 
btw-tarieven. U kunt een maximale geldigheid bij het servicepakket selecteren. Denk hierbij aan 
bijvoorbeeld een servicepakket waar de klant 3 jaar recht heeft op bandreparatie.  

Hierna is het van belang dat u de samengestelde en/of standaardwerkzaamheden bij het 
servicepakket kiest. Klik bij het geselecteerde plan op “Nieuw” links onderin. 
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Klik nu op “Verander werkzaamheid” zoals hieronder afgebeeld.  

 

Selecteer de gewenste 
(samengestelde) werkzaamheid. 
Hierna kunt u aangeven hoe vaak 
deze werkzaamheid uitgevoerd mag 
worden. Bij een 1ste servicebeurt kunt 
u hier voor maximaal 1 keer kiezen. 
Daarna kunt kiezen of de 
werkzaamheid geldig is tot een 
maximaal aantal dagen na aankoop. 
Bijvoorbeeld als de 1ste servicebeurt 
maximaal binnen 3 maanden 
uitgevoerd mag worden. Nu heeft u 
nog de keuze om een andere prijs 
dan de samengestelde/ vaste 
werkzaamheden te kiezen. Denk hier 
weer aan bijvoorbeeld de 1ste 
servicebeurt. Deze heeft vaak een 
waarde van een x aantal € maar krijgt 
de klant gratis. U kunt dan aangeven 
“Ja”, namelijk €0,00. Klik op “OK” om 
de werkzaamheid aan het plan toe te 
voegen. Doe dit met alle 
werkzaamheden die jij onder 1 
serviceplan wilt hebben.  

 



 
10 

 

3. Serviceplan toevoegen op factuur 

Ga naar het tabblad “Verkoop” en klik op “Nieuwe factuur”. Voeg hier de klant en de gewenste 
tweewieler toe zoals u gewend bent. Bij de tweewieler heeft u nu een keuze om het 
aangemaakte serviceplan te selecteren.  

 

Selecteer het gewenste serviceplan. Het serviceplan is nu toegevoegd. Er verschijnen nu bij het 
tabblad “Werkzaamheden” 3 nieuwe regels.   

 

Hier ziet u dat het bedrag van het serviceplan bij het 21% 
arbeidsbtw-tarief in mindering wordt gebracht en weer opgeteld 
wordt met 6% arbeidsbtw-tarief.  

 

 

 

Het uiteindelijk factuur bedrag blijft hetzelfde maar er heeft een verandering van de btw-
berekening plaatsgevonden.  
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4. Serviceplannen in de werkplaats 

Als u een serviceplan bij een tweewieler heeft verkocht dan kunt u bij een reparatie de 
werkzaamheden die onder dit serviceplan vallen selecteren. 

Maak een nieuwe reparatie aan. Voeg de klant en tweewieler toe aan de reparatie. Klik nu in 
het tabblad “Werkzaamheden” op “Standaardwerkzaamheid toevoegen”. 

 

Als de tweewieler een serviceplan heeft, ziet u hier de optie “Serviceplan lijst”.  

 

Selecteer de gewenste werkzaamheid en klik op “Toevoegen” of “OK”. Als u deze reparatie 
opslaat is de werkzaamheid geregistreerd bij de tweewieler. Als de werkzaamheid maar 1 keer 
uitgevoerd mocht worden is deze later niet meer zichtbaar.  


