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De kassa van Onlineafspraken.nl biedt vele voordelen. Zo kun je bijvoorbeeld direct met de klant een afspraak afrekenen. Ook is het 
mogelijk om producten aan de kassa toe te voegen zodat deze als bijverkoop meegenomen kunnen worden. Wat de kassa ook 
interessant maakt is dat je gebruik kan maken van rapporten, de kasopmaak, het voorraad beheer systeem, cadeau kaarten en 
kortingscodes. Tevens ondersteunt onze kassa-module het koppelen van een bon printer, kassa lade en barcode scanner. 

Mocht je de kassa 1 maand gratis willen uitproberen stuur dan een e-mail naar info@onlineafspraken.nl. Na 1 maand verloopt de 
proefperiode automatisch, maar deze kun je na goede ervaringen activeren via Instellingen > Jouw abonnement en klik vervolgens 
op Activeer de Kassa-module. De kosten voor de Kassa module bedragen € 119,- excl. BTW per jaar.

Wat is de Kassa-module?1.1.



Zodra je een account hebt aangemaakt bij OnlineAfspraken.nl staat de kassa module direct voor een maand open. Mocht je al 
werken met OnlineAfspraken.nl en een nieuwe proefperiode op de kassa willen, mail dan naar info@onlineafspraken.nl.

Zodra je de Kassa module opent, via de knop Kassa (tussen Klanten en Beheer) kan je direct het land kiezen waarvoor de kassa 
gebruikt wordt. Deze instelling heeft invloed op het BTW tarief dat gehanteerd wordt.

Ook kan er gekozen worden wie de kassa gaan gebruiken als verkopers. De kassa dient in ieder geval gekoppeld te zijn aan 1 
entiteit. Dit is standaard de bedrijfsnaam, maar hier kunt u ook een andere naam opgeven.

Kassa instellen1.2.



Zodra je de kassa module opent, staan direct alle afspraaktypen als Diensten in je systeem. Mocht je extra producten aan de kassa 
willen toevoegen, ga dan naar Kassa > Producten en klik op 'Product toevoegen'.

Het is alleen verplicht om een naam voor het product op te geven en een productgroep te kiezen. Staat de gewenste productgroep er 
niet tussen? Ga dan naar Kassa > Producten > Productgroepen om een nieuwe aan te maken.

Heb je al een lijst met producten in Excel of CSV formaat? Dan kan je deze importeren onder Kassa > Producten > Importeren. Dit 
werkt het beste via ons voorbeeldbestand zoals te vinden onder Kassa > Producten > Importeren, maar kan ook direct.

Producten aanmaken of importeren1.3.



Nadat je de producten hebt aangemaakt, kun je met de Kassa-module een eigen factuur aanmaken. 
Je gaat hiervoor naar de Kassa en klikt op de button Nieuwe verkoop (rechts bovenin).

Factuur aanmaken in de kassa1.4.



Een handig alternatief voor als er een factuur aangemaakt moet worden voor een klant met afspraak, is de factuur vanuit de afspraak aanmaken. 
Zo heb je direct de gegevens van de klant en afspraak op de factuur. Als er geen extra verkoop is, kan je direct klikken op factuur aanmaken.

Factuur aanmaken via een afspraak1.5.



Onder Kassa vind je een overzicht van de huidige facturen, en een totaal van de verkopen van vandaag. 

Overzicht facturen1.6.

Als er openstaande facturen zijn, vind je deze terug onder Kassa > Verkopen > Openstaand.



Einde Hoofdstuk 1: Opstartfase

Meer weten?    De volgende pagina’s bevatten nog veel extra informatie over de kassa-module. 

Begin Hoofdstuk 2: Extra functies



Binnen de kassa is het mogelijk om kortingscodes aan 
te maken die je aan je klanten kunt verstrekken en die 
klanten eventueel online kunnen verzilveren. Voor het 
aanmaken van kortingscodes ga je naar: 

Kassa > Kortingen > Kortingsbonnen.
 
Ook is het mogelijk om aangemaakte kortingscodes te 
versturen via een ingepland bericht via:

Beheer > Mailings.

Kortingscodes  
2.1.



Binnen de kassa is het mogelijk om cadeaukaarten aan 
te maken die je aan klanten kunt verkopen en die online 
verzilverd kunnen worden. Voor het aanmaken van 
cadeaukaarten ga je naar Kassa > Kortingen > 
Cadeaukaarten. 
 
Ook is het mogelijk om een widget aan te maken voor de 
losse verkoop van cadeaukaarten, zoals we gezien 
hebben onder het hoofdstuk 'Losse producten verkopen'.

Cadeaukaarten
2.2.



Hanteer je bijvoorbeeld in het weekend een ander 
tarief dan doordeweeks stel dan een geavanceerde 
prijs in. Dit kan via Kassa > Diensten en klik op 
bewerken bij het desbetreffende afspraaktype. 

Op deze pagina klik je op ‘activeer geavanceerde 
prijsinstellingen’ , vervolgens selecteer je 'De prijs 
varieert per dag van de week' en geef je de prijs op.

Als je klikt op voorwaarde toevoegen zijn er ook nog 
andere opties, zoals variatie op basis van 
boekingsdatum, datum van de afspraak of begindtijd.

2.3.
Geavanceerde prijs-
instellingen



Indien je gebruik maakt van de plugin 'voor meerdere 
personen tegelijk boeken' kun je in de kassa module 
een variabele prijs per persoon ingeven. Ga naar: 

Kassa > Diensten en klik op bewerken bij de 
desbetreffende dienst. 

Klik vervolgens op ‘activeer geavanceerde 
prijsinstellingen’ en geef een basisprijs en per persoon 
prijs op (die komt er bovenop) of gebruik de uitgebreide 
tabel als de prijs niet evenredig is. 



Het is mogelijk om bijproducten naast de afspraken in de 
widget te verkopen. Om producten aan te maken ga je 
naar Kassa > Producten > Product toevoegen.

Plaats een vinkje bij ‘Dit product is zichtbaar..’ en bij ‘Dit 
product kan door de consument…’.

Plaats bij het genereren van de widget tevens een vinkje 
bij ‘Producten tonen’. Plaats de nieuwe inbouwcode op 
je website (indien dit vinkje nog niet aan stond).

Cross-sellen in de 
boekingswidget

2.4.



Het is mogelijk om los producten te verkopen, zoals bv. 
cadeaukaarten of andere producten. 

Nadat de producten zijn aangemaakt kan je een aparte 
kassa widget aanmaken. Je gaat hiervoor naar 
Instellingen > Widgets inbouwen > Kassa widget. 

Los ‘producten’ verkopen2.5.



Bij het toevoegen of importeren van producten bestaat de 
mogelijkheid om de status inzake de voorraad op te geven.

Mocht je benieuwd zijn naar de actuele voorraad ga dan in het 
backend naar Kassa > Producten (zie afbeelding rechts). 
 
Wil je de voorraad bewerken? Klik dan op het boekje.

Voorraadbeheer2.6.

Bestellijst 
 
Indien je bij het aanmaken of importeren van producten een 
minimale voorraad hebt opgegeven, vind je onder Kassa > 
Producten > Bestellijst de producten die onder de minimale 
vooraad terecht zijn gekomen.

Zo kan je in één oogopslag zien welke producten besteld 
moeten worden en deze exporteren.



Indien je onder Kassa > Instellingen > Factuurdatum een betalingstermijn hebt ingesteld, kan je onder 
Kassa > Instellingen > Betalingsherinneringen 1 of meerdere betalingsherinnering toevoegen.

Je kan zelf de tekst instellen, aangeven hoeveel dagen voor of na het verlopen van de factuur en op 
welk tijdstip deze verzonden moet worden.

Factuurherinnering2.7.



Einde Hoofdstuk 2: Kassa functies

Meer weten?    De volgende pagina’s bevatten extra informatie over een aantal optionele instellingen.

Begin Hoofdstuk 3: Optionele instellingen



De factuur is op te maken naar eigen wens via Kassa > 
Instellingen > Opmaak factuur. 

Opmaak: bepaal de kleur, het lettertype en voeg je eigen logo toe. 

Bedrijfsgegevens: bepaal de bedrijfsgegevens die op de factuur getoond worden. 

Klantgegevens: bepaal welke variabelen van de klantgegevens getoond worden. 

Factuurgegevens: bepaal welke variabelen van de factuurgegevens getoond worden. 

Factuurregels: hier selecteer je de getoonde gegevens van de producten en diensten. 

Voettekst: voeg eventueel een voettekst toe aan de facuur. 

Vrije tekst: hier kun je een betaalinstructie toevoegen en/of een vrije tekst.

Factuur opmaken3.1.



Met de functie kasopmaak kan je bijhouden wat er in de kas moet zitten. Zo weet je of het bedrag dat aan het eind van de dag in 
de lade zit, ook overeenkomt met wat erin zou moeten zitten op basis van de facturen. De functie houdt naast het contante geld 
ook de PIN, iDEAL, Creditcard, PayPal, Bancontact, Sofort en cadeaubonbetaling bij. Zo heb je direct een overzicht van alle 
binnengekomen bedragen. Om de functie te activeren ga je naar Kassa > Verkopen > Kasopmaak. Je kan nu direct een 
beginstand opgeven (wat er nu in kas zit).

Kasopmaak activeren3.2.



Het is mogelijk de kassa als terminal te gebruiken. Hierdoor maak je gebruik van de kassa 
zonder dat de online agenda open hoeft te staan. Daarnaast biedt de terminal de mogelijkheid 
om rechtstreeks de kassabon af te drukken op je bonprinter en met een kassalade te werken.

Medewerkers kunnen een eigen inlogcode gebruiken om de terminal te openen. Deze code stel 
je in onder Kassa > Terminal > Code medewerker instellen. Om de terminal vervolgens te 
openen ga je naar Kassa > Terminal. Je kan nu middels de eigen code inloggen.

Terminal instellen3.3.



Je kan via de boekhoud koppeling je boekhoudsysteem van Exact of e-Boekhouden koppelen aan OnlineAfspraken.nl. Met de 
koppeling worden de facturen als mutaties in de boekhouding ingeschoten, waardoor ze in het resultaat meegenomen worden.

De koppeling is gratis en kan per mail aangevraagd worden, waarna hij terug te vinden is onder Kassa > Instellingen > 
Koppeling boekhoudpakket.

Boekhoud koppeling3.4.



Einde Hoofdstuk 3: Optionele instellingen

Meer weten?    De volgende pagina’s bevatten nog veel extra informatie over extra opties.

Begin Hoofdstuk 4: Andere opties



Indien je wenst dat klanten direct hun boeking 
online kunnen afrekenen kun je 'Online 
Klantbetalingen' activeren. Je gaat hiervoor 
naar Beheer > Online Klantbetalingen.  

Er zijn 5 verschillende betaalmethodes waaruit 
je kan kiezen; iDEAL, Creditcard, Bancontact, 
PayPal en Sofort.

Je kunt er ook voor kiezen om de transactie-
kosten door te berekenen door 'Doorberekenen' 
aan te vinken nadat je bij een optie op 
'Gebruiken' hebt geklikt.

Online klantbetalingen4.1.



De OnlineAfspraken.nl beheer app is specifiek gemaakt voor smartphones (IOS en Android) en tablets. Met deze beheerapp kun je 
eenvoudig je afspraken inzien, boeken en bewerken. Ook kun je eenvoudig bij jouw klantenbestand zodat je altijd de gegevens van 
je relaties kunt inzien (incl. alle afspraken van de betreffende klant) en beheren. 

Bij bedrijven met meerdere medewerkers is het mogelijk om iedere gebruiker een aparte login te geven. De gebruiker kan alleen zijn 
eigen agenda inzien. De eigenaar kan wel elke agenda bekijken via zijn smartphone/tablet.

De beheer-app kun je downloaden via de volgende pagina: 
https://www.onlineafspraken.nl/nl_NL/beheer-app

Beheer App4.2.



De consumentenapp is een handige tool voor vaste klanten om snel een afspraak te maken op hun smartphone en tablet. Je 
bedrijfslogo wordt als een icoontje weergegeven. De consumenten app kost € 79,- per jaar en hiervoor krijg je een Android en 
iPhone app. Om het app-pakket aan te schaffen ga je naar Instellingen > Jouw abonnement en klik vervolgens op ‘Activeer het app-
pakket’. Nadat je het pakket hebt aangeschaft ontvangen we graag je logo in JPEG formaat. Deze kun je sturen naar 
info@onlineafspraken.nl. Binnen 2 werkdagen is je app normaliter gereed.

Consumenten App4.3.



Indien je Sms’jes voor o.a. afspraakbevestigingen, -herinneringen, verjaardagen naar je klanten wil sturen is het belangrijk dat er een 
sms-bundel is aangeschaft. Voor het bestellen van sms credits ga je naar Beheer > Standaard berichten > SMS-credits bestellen. 
Indien je een bundel afneemt van 5.000 credits betaal je € 0,10 cent per sms.

SMS Berichten4.4.



OnlineAfspraken.nl 
Savannahweg 8 
3542 AW  Utrecht 
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E. info@onlineafspraken.nl 
W. www.onlineafspraken.nl 
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BIC: RABONL2U 
IBAN: NL33 RABO 0134 1465 81 


