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1 Algemene informatie 

In dit hoofdstuk verschaffen we algemene informatie over de Verhuurmanager in Excel. 

1.1 Systeem overzicht 

Een intelligent verhuuradministratiesjabloon voor kleine ondernemers:  

▪ Een op Excel gebaseerde verhuuradministratie op een Windows of macOS Platform 

▪ Tabellarisch systeem voor het eenvoudig registreren van boekingen en maken van 

boekingsbevestigingen, huurovereenkomsten en facturen  

▪ Overzichtelijke beschikbaarheidskalender van alle objecten/artikelen 

▪ Professioneel ontworpen documenten 

▪ Documenten snel opslaan als pdf-document 

1.2 Gebruiksvoorwaarden 

Esset Financial Services geeft u toegang tot diverse bronnen op de website 

www.boekhoudeninexcel.nl, inclusief documentatie en andere productinformatie, 

downloads, communicatieforums en andere diensten, tools en voorbeelden. Alle 

documenten en bronnen zijn onderworpen aan de volgende gebruiksvoorwaarden, tenzij wij 

deze artikelen onder meer specifieke voorwaarden hebben verstrekt, in welk geval de meer 

specifieke voorwaarden voor het betreffende artikel gelden. Wij behouden ons het recht voor 

om de gebruiksvoorwaarden te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving aan te passen. 

Zie onze disclaimer. 

1.3 Contact 

Ons primaire aanspreekpunt is ons helpdesk systeem. We beschikken niet over de mankracht 

om je telefonisch te woord te staan. Anders kunnen we onze producten niet tegen deze 

scherpe prijzen aanbieden. 

https://support.boekhoudeninexcel.nl/ 

 

 

 

https://www.excelboekhoudpakket.nl/disclaimer
https://support.boekhoudeninexcel.nl/
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1.4 Voordelen 

Ben je een ondernemer die een klein verhuurbedrijf runt en wil je liever niet 

vastzitten aan een duur maandabonnement voor verhuursoftware? Wil je wel 

professioneel overkomen? Wil je gemakkelijk je verhuurde objecten kunnen 

bijhouden? Wil je snel de beschikbaarheid van objecten kunnen zien? Wil je niet afhankelijk 

zijn van dure softwarepakketten? Wens je dat er een vereenvoudigd systeem was zodat je niet 

alleen tijd bespaart, maar honderden euro’s aan onnodige kosten, door simpel en snel de 

boekingen vast te leggen en te factureren? 

Met behulp van Verhuurmanager in Excel bespaar je kostbare tijd die je met je familie kunt 

doorbrengen en bespaar je geld dat je wel beter kan spenderen. Vanaf nu gaat het boeken van 

reserveringen en opstellen van alle bijbehorende documenten zoals boekingsbevestigingen, 

huurovereenkomsten en facturen moeiteloos, zo eenvoudig als het invullen van een tabel. 

Met de Verhuurmanager in Excel, kun je:  

▪ Snel zien of het te reserveren object beschikbaar is voor de gewenste periode dankzij de 

handige beschikbaarheidskalender. De beschikbaarheidskalender is uitgerust met een 

handige schuifbalk om snel tot 60 dagen terug of vooruit te kijken zonder de zoekdatum 

opnieuw in te vullen. 

▪ Razendsnel boekingen/reserveringen maken in een eenvoudige tabel. 

▪ Verhuurobjecten beheren, deel ze in naar zelf te kiezen verhuurcategorieën, bepaal prijzen 

per dag, midweek, week, weekend of week en stel de borg in. 

▪ Klanten beheren in een simpele tabel. Bepaal aanbetaling en betalingstermijn op 

klantniveau als je wilt afwijken van de algemene voorwaarden. 

▪ De boekingsbevestiging, huurovereenkomst en factuur simpel en snel aanmaken en 

printen of opslaan als Pdf-bestand voor verzending naar de klant. 

▪ Dankzij een prachtig dashboard en slimme top 10 overzichten direct zien hoe jouw 

verhuurbedrijf het doet. 

▪ Honderden euro’s besparen op dure verhuursoftware. Geen maandelijkse 

abonnementskosten, maar een eenmalige betaling! 
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1.5 Eigenschappen 

Verhuurmanager in Excel is een alles-in-een oplossing voor de verhuuradministratie 

van objecten zoals: vakantiewoningen, kamers en suites, chalets en caravans, huisjes 

en appartementen, gereedschap en machines, dakkoffers, aanhangwagens, fietsen, 

campers en boten, speelapparaten, audio- en videoapparatuur etc. 

Simpel in gebruik, makkelijk te begrijpen én zeer betaalbaar. Deze editie van Verhuurmanager 

in Excel wordt geleverd met: 

▪ Volledig aanpasbare lijst van verhuurobjecten (de template is al voorzien van voorbeeld 

categorieën) 

▪ Ruimte voor het vastleggen van 1.000 boekingen en 2.000 boekingsregels (eenvoudig 

zelf uit te breiden) 

▪ Automatische controle op dubbele boekingen met de beschikbaarheidskalender 

▪ Geen dubbele invoer! Automatische opstelling van boekingsbevestigingen, 

huurovereenkomsten en facturen in 10 kleuren en 2 typen voor 12 verschillende 

handelsnamen.  

▪ Instelbare feestdagen en eventuele dagen dat je zaak gesloten is. 

▪ Simpel aanbetalingen en openstaande facturen bewaken. 

▪ Praktisch dashboard en top 10 overzichten, waarbij je in één oogopslag ziet hoe het met 

je verhuur business gaat 

▪ Ultieme flexibiliteit: wijzig bedrijfsgegevens, verhuurcategorieën, klantgegevens, 

feestdagen, sluitingsdagen, boekjaren, btw-tarieven etc. 

1.6 Dimensies 

Verhuurmanager in Excel bestaat uit: 

▪ 12 verhuurcategorieën 

▪ 12 handelsnamen 

▪ 1.000 boekingen 

▪ 2.000 boekingsregels 

▪ 50, 100 of 200+ verhuurobjecten en artikelen 

▪ 1.000 klanten 

▪ 10 kleuren en 2 stijlen (boekingsbevestiging, huurovereenkomst en factuur) 
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2 Installatie 

In dit hoofdstuk leer je hoe je Verhuurmanager in Excel installeert. Maak je geen zorgen, dit is 

extreem eenvoudig. Maar voordat je dat doet, zorg er alsjeblieft voor dat je computer en 

software voldoen aan de vereisten. 

2.1 Platform en software vereisten 

Vanwege de complexiteit van de formules in het pakket, ben je genoodzaakt 

Microsoft Excel te gebruiken. Nogmaals, maak je geen zorgen, je hoeft je niet druk 

te maken over deze formules. Het enige wat je hoeft te doen is blanco cellen vullen. 

Verhuurmanager in Excel werkt met Microsoft Excel 2007 voor Windows (of nieuwer) en 

Microsoft Excel 2011 voor Mac (of nieuwer). We bevelen aan dat je de nieuwste versie gebruikt 

van Microsoft Excel, welke momenteel Excel 2021 is van de Office 365 Suite (zowel pc als Mac). 

Computer Deel Vereiste 

Computer en 

Processor 

Pc: 1 gigahertz (GHz) of snellere x86-bits of x64-bits processor met 

SSE2-instructieset. Mac: Intel-processor 

Geheugen Pc: 2 GB RAM 

Mac: 4 GB RAM 

Diskruimte Pc: 3,0 GB beschikbare schijfruimte 

Mac: 6 GB beschikbare schijfruimte. HFS + hardeschijfindeling (ook wel 

Mac OS Extended of HFS Plus genoemd) 

Station Geen Cd-rom-station of dvd-rom-station is benodigd 

Monitor Monitor vereiste voor pc en Mac is een 1280 x 800 resolutie. 

Operating systeem Gebruik de nieuwste versie van een besturingssysteem voor een 

optimale ervaring. 

 

Heb je geen exemplaar van Microsoft Excel? Download een gratis trial via de link hieronder: 

https://products.office.com/en-us/try 

Verhuurmanager in Excel is NIET GETEST met open source software zoals OpenOffice, Google 

spreadsheets of Numbers voor de Mac. De werking kunnen we dan niet garanderen. 

 

 

 

https://products.office.com/en-us/try
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2.2 Installatie 

Installatie is erg simpel. Verhuurmanager in Excel wordt per download aangeboden. 

Je hoeft alleen Verhuurmanager in Excel op te slaan op een locatie op je harde schijf.  

Bewaar je product in een map op je harde schijf die je snel kunt vinden. 

Belangrijk 

Je moest eerst het ZIP-bestand uitpakken, voordat je ermee gaat werken in Excel. Ga naar de 

map waar je het ZIP-bestand hebt opgeslagen. Rechtsklik op het ZIP-bestand en selecteer Alles 

uitpakken. Pas nadat alles is uitgepakt open je jouw Bewindvoering template. 

Wanneer je een Excel-bestand direct opent vanuit het ZIP-bestand, dan resulteert dat dikwijls 

in een “Alleen lezen” foutmelding. 

Geen macro’s – betere beveiliging 

Verhuurmanager in Excel werd opzettelijk ontworpen zonder macro’s. Er worden alleen 

formules gebruikt voor het verwerken van transacties, creëren van documenten en het 

opstellen van professioneel ontworpen dashboards en rapporten. De afwezigheid van macro’s 

maakt jouw template veel veiliger. 

Tip 1 

Sla je bestand s.v.p. op met een logische bestandsnaam (voor snelle verwijzing). Voorbeeld: 

Verhuuradministratie-2022-001.xlsx 

Tip 2 

Gebruik een nieuw volgnummer of referentie wanneer je jouw bestand opslaat. In het geval 

dat er iets fout gaat kun je zo altijd verder werken met een eerder opgeslagen template. Je 

hebt dan niet direct al je werk verloren. 

2.3 Back-ups 

Omdat je de template opslaat op een lokale harde schijf, maak regelmatig een back-

up van je bestanden. Je kunt handmatig een back-up maken op een externe harde 

schijf of USB-stick. Zelf geef ik de voorkeur aan de Cloud. Omdat je al met Microsoft 

Excel werkt, heb je waarschijnlijk ook al OneDrive geïnstalleerd (Office 365 komt met 1 tb gratis 

ruimte). Als je bestanden zijn opgeslagen in de OneDrive map op je computer, dan worden ze 

automatisch geüpload in de Cloud. 
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3 Aan de slag 

Je kunt binnen enkele minuten aan de slag met Verhuurmanager in Excel. 

3.1 Instellingen 

In het eerste tabblad ‘Instellingen’ vul je jouw bedrijfsgegevens in. Kies de 

betaaltermijnen voor aanbetalingen en facturen, bepaal het 

aanbetalingspercentage van de huursom (de borg moet altijd betaald 

worden), kies het eerste boekingsnummer en stel eventueel een 

factuurprefix in (dit verschijnt voor het boekingsnummer op de factuur). 

De btw-tarieven kun je aanpassen als deze wijzigen. Neem je deel aan de 

kleineondernemersregeling (KOR)? Vul dan in over welke periode je meedoet. 

Bepaal nu je verhuurcategorieën, bijvoorbeeld: herenfietsen, damesfietsen en kinderfietsen. 

Als je wenst kun je op de factuur, boekingsbevestiging of huurovereenkomst een andere 

handelsnaam afdrukken. 

De komende 10 jaar kun je met deze template vooruit. 

 



Verhuurmanager in Excel 

14 
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3.2 Navigeren 

Je navigeert door Verhuurmanager in Excel via het hoofdmenu of via het menu bovenaan ieder 

tabblad. Of navigeer via de tabbladen onderin: Instellingen, Beschikbaarheid, Boekingen, 

Boekingsregels, Objecten, Klanten etc. 

Navigeren via het hoofdmenu 

Navigeer via het hoofdmenu naar onderdelen van Verhuurmanager in Excel. 

 

Navigeren via het topmenu 

Klik op een van de icoontjes om naar het betreffende onderdeel te gaan. 
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Navigeren via de tabbladen 

Navigeer snel met de knoppen Ctrl+PgUp en Ctrl+PgDn. 

 

3.3 Tabellen sorteren 

Je bent niet verplicht om alle transacties of boekingsregels direct in de goede volgorde in te 

voeren. Je kunt ze door elkaar vastleggen in de tabel Boekingsregels. 

Als een klant iets extra bestelt of huurt dan kun je dit toevoegen onderaan de tabel. Je kunt de 

boekingsregels altijd sorteren in de juiste volgorde, bijvoorbeeld op boekingsnummer. 

Omdat je in een beveiligd blad werk moet je net even anders werken dan normaal. Selecteer 

alleen de witte cellen, bijvoorbeeld van B10 t/m K40. Rechtsklik nu en kies Sorteren. Sorteer op 

de wijze die je wenst. 

Objecten en klanten kun je zo ook sorteren. Dit werkt niet op de tabel Boekingen, omdat je 

niet een blok van witte cellen kunt selecteren. 
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4 Boekhouding inrichten 

In dit gedeelte bespreken we stap-voor-stap hoe je het boekhoudgedeelte inricht en afstemt 

op jouw behoeften. 

4.1 Algemeen gebruik 

Voor je veiligheid zijn de meeste tabbladen beveiligd (zonder wachtwoord). Op die manier 

voorkom je dat je per ongeluk formules overschrijft. Grijze cellen in de tabellen bevatten 

formules en zijn daarom beveiligd. Je hoeft alleen de witte cellen in de tabellen in te vullen of 

de blauwe selectievelden (bij documenten en rapportages). 

Beveiliging verwijderen 

De beveiliging verwijder je via Controleren, Beveiliging blad opheffen. Dit is geheel op eigen 

risico. Voor het herstellen van je document kunnen kosten in rekening gebracht worden. Maak 

dus altijd eerst een back-up, voordat je de beveiliging verwijderd. 

Tabel of rapport afdrukken 

Voor alle tabbladen is het afdrukbereik optimaal ingesteld. Wil je weten hoe een tabel of 

rapport er op papier uit ziet? Klik dan op Bestand, Afdrukken. Een afdrukvoorbeeld wordt 

getoond. Je hoeft alleen nog maar op Afdrukken te klikken. 
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BELANGRIJK! GEBRUIK ALTIJD PLAKKEN SPECIAAL, WAARDEN! 

Dit is belangrijk! Als je iets wilt plakken uit een externe bron, gebruik dan ALTIJD Plakken 

Speciaal, Waarden. Op die manier plak je alleen de waarden en kopieer je niet de 

celeigenschappen mee. Standaard zijn alle cellen in Excel geblokkeerd. En je loopt dan het 

risico dat je de betreffende cellen niet meer kunt wijzigen zonder onze hulp in te schakelen. 

4.2 Rekeningen invoeren 

In de eerste stap vul je alle rekeningen in waarvan je de transacties wilt bijhouden. Die kunnen 

zowel kas- als bank- en spaarrekeningen zijn, maar ook creditcards. 

Stel deze één keer in en wijzig ze daarna niet meer. 

Dit kan wel, maar dan moet je bij Transacties de rekening opnieuw selecteren bij de betreffende 

transacties. Je wordt automatisch hiervoor gewaarschuwd door het systeem. 

In de kolom Controles krijg je dan de melding ‘Rekening bestaat niet’ te zien. Je moet de 

rekening dan opnieuw selecteren. 

Het beginsaldo van de rekeningen komt uit de openingsbalans. 

 

Zoals je ziet telt de template automatisch alle mutaties op, zodat je ook per maand ziet wat 

het eindsaldo per bank is. 
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4.3 Categorieën wijzigen 

In de volgende stap bepaal je de categorieën die je wilt toekennen aan de bank- en 

kastransacties. Verhuurmanager in Excel is flexibel. De categorieën zijn volledig naar eigen 

wens instelbaar, maar zijn optimaal ingericht voor de meeste ondernemers. De categorieën zijn 

ingedeeld naar rubrieken van de winst- en verliesrekening: opbrengsten en kosten en de 

rubrieken van de balans: activa en passiva. 

Je gebruikt deze categorieën om de (bank)mutaties te specificeren. 

De rubrieken komen terug op de winst- en verliesrekening… 
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… en balans. 

 

Gereserveerde categorieën 

Sommige categorieën zijn gereserveerd en kun je niet wijzigen. Dit zijn uiteraard de kas- en 

bankrekeningen (die heb je in de vorige stap al een naam gegeven) en de btw-rekeningen. 

Deze laatste rekeningen worden gebruikt voor de btw-aangifte. 

Categorie voor interne overboekingen 

Gebruik de categorie 1190 Kruisposten wanneer je geld overschrijft van de ene rekening naar 

de andere rekening. Gebruik deze categorie voor beide kas- of bankrekeningen. 

Zoals je ziet worden direct de totalen per categorie per maand uitgerekend. Binnen de 

rubrieken vind je ook een rangschikking van de inkomsten en uitgaven (laatste 2 kolommen). 

Rapportage periode selecteren (ook voor winst- en verliesrekeningen en balans) 

In cel E12 vul je de rapportageperiode in. In de eerste kolom worden dan de cumulatieve 

waarden tot die periode getoond. 

De winst- en verliesrekening en balans worden dan ook tot die periode opgesteld. 

4.4 Openingsbalans invoeren of wijzigen 

Als je bedrijf al wat langer bestaat dan kun je bij Categorieën de openingsbalans (beginbalans) 

invullen. Die is gelijk aan de eindbalans van vorig jaar. Vraag die op bij je boekhouder of 

accountant of haal die uit je jaarrekening van vorig jaar. 

Creditbedragen vul je negatief in. Debetbedragen zijn positief. 
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5 Transacties verwerken 

Je kunt op twee manieren de mutaties van de verschillende kas- en bankrekeningen verwerken: 

1) mutaties handmatig invullen in de tabel of 

2) mutaties importeren met een van de gratis importmodules. 

5.1 Mutaties handmatig invullen 

Als je weinig bankmutaties hoeft te verwerken, dan is het vaak sneller om die handmatig in te 

vullen. Bijvoorbeeld: een spaarrekening waarop je alleen rente ontvangt. 

De tabel transacties bestaat uit de volgende velden: 

Datum (Verplicht) Dit is de datum van mutatie/transactie. 

Boekingsnr. Hier vul je het boekingsnummer in. 

Relatie Als je iets verkoopt of inkoopt, dan selecteer je eventueel een relatie. 

Omschrijving Geef in je eigen woorden aan waar de mutatie betrekking op heeft. 

Bijvoorbeeld: ontvangen rente of aankoop computer. 

Bedrag (Verplicht) Komt er geld binnen? Dan is het bedrag positief. Gaat er geld uit? 

Vul dan het bedrag negatief in. Het bedrag is inclusief btw indien van 

toepassing. 

Rekening (Verplicht) Selecteer een rekening uit de lijst. De rekeningnamen heb je bij 

Rekeningen al ingevuld. 

Categorie (Verplicht) Nu kies je een rubriek uit de lijst. 

Btw% Geef aan welk btw-percentage van toepassingen is. Laat deze leeg als er geen 

sprake is van btw. Maar bij omzet met het nultarief vul je 0% in. 

Credit Is er sprake van een creditnota? Kies ‘Ja’ als dit het geval is bij zowel een 

verkoop- als inkoopfactuur. 

5.2 Controlefouten oplossen 

Dit unieke sjabloon voert enkele controles uit, opdat je niks verkeerd doet. De volgende 

foutmelding zijn mogelijk: 

Categorie bestaat niet Er kan een tikfout hebben plaatsgevonden als je de categorie 

handmatig intypte of je hebt de categorienaam aangepast. Kies 

(opnieuw) een categorie uit de lijst 
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Datum ontbreekt Vul een datum indien, zodat het sjabloon de transactie aan de 

juiste maand kan toekennen. 

Rekening bestaat niet Er kan een tikfout hebben plaatsgevonden als je de rekening 

handmatig intypte of je hebt de rekeningnaam aangepast. Kies 

(opnieuw) een rekening uit de lijst. 

Geen btw i.v.m. KOR! Neem je deel aan de kleineondernemersregeling? Dan waarschuwt 

het pakket wanneer je btw boekt, terwijl dat niet juist is. 

Bijvoorbeeld als je van 1/1 tot en met 31/3 onder de nieuwe 

regeling valt en je boekt per ongeluk btw, dan krijg je een 

waarschuwing. 

Geen relatie invullen Kies je bij Categorie voor Debiteuren of Crediteuren, dan mag je 

geen relatie invullen. Wis de inhoud in de cel. 

Let op! Als je de naam van een categorie of rekening aanpast en je hebt deze categorie of 

rekening al eerder gebruikt bij de mutaties, dan treedt de foutcode ‘Categorie/Rekening 

bestaat niet’ op. Kies dan de categorie of rekening met de nieuwe naam uit de lijst. 

 

 



5 Transacties verwerken 

25 

5.3 Mutaties importeren 

Moet je veel (bank)mutaties verwerken? Dan wil je die natuurlijk niet allemaal met de hand 

intikken. Daarom hebben we voor alle Nederlandse banken gratis importmodules gemaakt. 

Het werkt heel simpel. 

▪ Download de bankmutaties bij de bank in CSV- of Excelformaat 

▪ Open de download in Excel 

▪ Kopieer en plak de mutaties in de importmodule 

▪ De importmodule zet de gegevens om naar de kolommenstructuur van het tabblad 

Mutaties 

▪ Kopieer en plak nu de mutaties vanuit de importmodule naar Verhuurmanager in Excel. 

▪ Je hoeft nu alleen nog maar de categorie te selecteren. 

Stap-voor-stap instructies vind je in de importmodules zelf. Deze verschillen namelijk per bank. 

5.4 Debiteuren en crediteuren gebruiken 

Dit is een template op basis van het kasstelsel, omdat je alle transacties verwerkt op basis van 

je kas- en bankrekeningen. Normaal gesproken heb je dan geen debiteuren of crediteuren (dit 

zijn verkopen en inkopen op rekening). 

Boekingen automatisch verwerkt als debiteuren 

Zodra je een boeking registreert, dan ontstaat er een betaalverplichting van de klant. Daarom 

worden alle boekingen (reserveringen) automatisch bij debiteuren opgeteld. 

Betalingen van klanten verwerken 

Ontvang je een betaling per bank, pin of cash? Dan vul je in het tabblad Transacties: 

1) het boekingsnummer in (kolom D) 

2) de categorie Debiteuren (kolom I) 

Op die manier vind je de betaling terug bij het tabblad Boekingen (kolom J). 
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Maar we kunnen ons goed voorstellen dat je verkopen en inkopen op rekening wilt kunnen 

registreren. Daarom hebben we die mogelijkheid ingebouwd. 

Voorbeeld debiteuren 

▪ De verkoopfactuur registreer je op de rekening ‘Debiteuren’ en een omzetcategorie (49). 

▪ Als de klant betaalt dan boek je dat op een kas- of bankrekening en de categorie 

‘Debiteuren’ (50). 

 

Voorbeeld crediteuren 

▪ De inkoopfactuur registreer je op de rekening ‘Crediteuren’ en een kostencategorie (51). 

▪ Als je de leverancier betaalt dan boek je dat op een kas- of bankrekening en de categorie 

‘Crediteuren’ (52). 

 

5.5 Facturen privé betalen of betalingen privé ontvangen 

Het komt regelmatig voor dat je een factuur van een leverancier met je privérekening betaalt 

of dat een klant geld overmaakt naar je privérekening. 

Gebruik in dat geval de rekening ‘Prive’. 

In onderstaand betaalt een klant je op je privérekening (53). 

De laatste regel toont een voorbeeld van een aankoop die je privé betaald (54). 
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6 Boekingen verwerken 

In dit gedeelte ontdek je hoe je boekingen (reserveringen) verwerkt in het pakket. 

6.1 Beschikbaarheid controleren alle objecten 

De eerste stap in het boekingsproces is het controleren van de 

beschikbaarheid van het gewenste verhuurobject. Ga naar de 

Beschikbaarheidskalender en vul de te controleren datum in bij Check (cel 

C13). Bijvoorbeeld: 08/01/2019. 

De eerste kolom toont de ingevoerde datum. Is de cel bij het object wit of lichtgrijs? Top! Het 

is beschikbaar voor die dag. Is ie blauw? Pech! Het is niet meer beschikbaar. Groene cellen zijn 

feestdagen en donkergrijze cellen vertegenwoordigen de dagen dat je gesloten bent.  

Je ziet ook direct wie het betreffende object op die datum heeft gehuurd. 

Dubbele boekingen 

Een rode cel waarschuwt je voor een dubbele boeking. Ga naar het tabblad ‘Boekingsregels’ 

en filter in Object ID (cel C13) op het object. Klik op het kleine pijltje in die cel. Vink nu (Alles 

selecteren) uit en vink het gezocht object aan. Nu zie je alle boekingen en kun je snel de 

dubbele boeking traceren. 

 

Schuifbalk 

Met de schuifbalk kun je snel tot 60 dagen terug- of vooruitkijken zonder dat je de zoekdatum 

hoeft te wijzigen in cel C13. 
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6.2 Beschikbaarheid controleren één object met jaarkalender 

De tweede mogelijkheid om de beschikbaarheid te controleren van een specifiek verhuurobject 

is met de jaarkalender. 

Aan de rechterkant selecteer je de objectcode en het jaar en startmaand van de kalender. 

Zoals je ziet kleuren de cellen blauw als een object is verhuurd of gereserveerd. Bij een 

aankomstdag kleurt het rechtergedeelte van het vakje blauw en bij een vertrekdag het linker 

gedeelte. 

Voor de volledigheid zie je ook nog enkele kengetallen aan de rechterkant: 

▪ De totale omzet 

▪ Het aantal nachten 

▪ De gemiddelde omzet per nacht 

 

Dubbele boekingen spoor je onderaan razendsnel op door de datum te selecteren. 
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6.3 Boeking vastleggen 

In de volgende stap leg je de boeking vast. Per boeking, één regel. Vul in de 

eerste vrije regel de boekingsdatum in, selecteer de klant uit de lijst, vul de 

start- en einddatum in en het aantal gasten. Het boekingsnummer wordt 

automatisch uitgerekend. 

 

Betalingen verwerken en borg terugbetalen/verrekenen 

Betalingen van klanten worden automatisch verwerkt (in kolom J) als je transacties verwerkt. 

Vul in kolom L het gedeelte van de borg in dat wordt terugbetaald of verrekend met de 

eindafrekening. 

6.4 Boekingsregels invullen 

Nu start het daadwerkelijke reserveringsproces. Per boeking kun je meerdere 

boekingsregels invullen. 

Om een verhuurobject te reserveren hoef je slechts 4 cellen in te vullen. 

 

Dit zijn de verplichte invulvelden: 

Boekingsnr. Selecteer het boekingsnummer uit de lijst. De boeking heb je in de vorige 

stap gemaakt (4.3). 

Object ID Selecteer het te reserveren verhuurobject uit de lijst. 

Tariefsoort Selecteer Dag, Midweek, Weekend of Week uit de lijst. 

Borg Geef aan of de klant borg moet betalen of niet. 

De overige kolommen zijn niet verplicht: 
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Afwijkende start/-einddatum Wil je een verhuurobject toevoegen met een afwijkende 

huurperiode (uit de boeking) vul de nieuwe start- en einddatum in. 

Bijvoorbeeld: als een klant een dag een fiets wil huren tijdens zijn verblijf. 

Afwijkend tarief Wil je afwijken van het standaardtarief? Dat kan. Vul dan het nieuwe tarief in. 

Afwijkend aantal Gebruik deze kolom als je wenst af te wijken van het standaard aantal. 

Bijvoorbeeld: iemand huurt een vakantiewoning voor 2 weken. Kies dan bij 

tariefsoort Week en vul bij Afwijkend aantal 2 in. 

Korting Wil je korting geven? Vul dan het kortingspercentage per boekingsregel in. 

Tip! Gebruik de kolommen Afwijkend tarief en Afwijkend aantal als je wilt afwijken van de 

standaardprijzen. 

Bijvoorbeeld: Een klant huurt een fiets voor 9 dagen. Dit is een periode die afwijkt van de 

standaard beschikbare perioden (dag, midweek, weekend, week). Kies dan als aantal 1 en een 

vast tarief dat je hebt afgesproken met de klant. 
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6.5 Boekingsbevestiging maken 

In de volgende stap maak je een boekingsbevestiging voor de klant. Ga naar 

het tabblad Factuur. Klik hiervoor op het betreffende icoontje en navigeer via 

de tabbladen onderaan. 

Nu heb je diverse selectiemogelijkheden. 

Selecteer eerst het betreffende boekingsnummer uit de 

lijst (cel Q12) en kies vervolgens voor Boekingsbevestiging 

in cel Q13. De boekingsbevestiging wordt direct 

automatisch opgesteld en is klaar om af te drukken of op 

te slaan. 

Kies de handelsnaam die op de boekingsbevestiging moet 

verschijnen. 

De boekingsbevestiging is in 10 kleuren en 2 

verschillende stijlen te maken. Kies simpelweg wat je het 

mooiste vindt. 

Ervaring leert dat facturen met kleur eerdere worden betaald dan zwart/wit facturen. 

 

Met de schuifbalk kun je snel een ander boekingsnummer kiezen. 
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6.6 Huurovereenkomst opstellen 

Het opstellen van een huurovereenkomst die je door je klant wilt laten onderteken werkt 

precies hetzelfde. Ga naar het tabblad Huurovereenkomst en maak je keuzes. 

Vergeet niet de huurovereenkomst te laten tekenen door de klant! 

 

6.7 Factuur maken 

Je kunt een factuur maken op verschillende momenten. 

1. Direct na de boeking: de klant heeft dan nog niets betaald en je kunt de factuur direct 

printen of opslaan en verzenden als pdf-document. 

2. Na een aanbetaling: vul dan eerst bij de boeking het bedrag en de datum van de 

aanbetaling (kolom J en K) in, zodat dit bedrag op de factuur verschijnt. 

3. Einde verhuurperiode: pas eventueel boekingsregels aan of voeg extra boekingsregels 

toe (afhankelijk van de afgenomen diensten), bepaal het bedrag aan borg dat wordt 

terugbetaald en als de klant het restant betaald heeft, dan vul je het bedrag van de 

eindbetaling in. Het bedrag van de eindbetaling kan negatief zijn als de borg nog moet 

worden terugbetaald. Zie ook kolom W Openstaand bedrag. Maar vul de kolom Bedrag 

eindbetaling pas in als er daadwerkelijk is (terug)betaald. 



6 Boekingen verwerken 

33 

 

6.8 Objecten beheren 

Het beheren van verhuurobjecten is eenvoudig. Ieder object is een regel. Vul per object het 

volgende in: 

Object ID Geef het verhuurobject een logische afkorting. Bijvoorbeeld: KMR101 

Omschrijving De omschrijving van het verhuurobject dat op de boekingsbevestiging, 

huurovereenkomst en factuur verschijnt. 

Categorie Kies een van de verhuurcategorieën uit Instellingen. 

Btw% Het btw-tarief dat voor dit verhuurobject geldt. 

Tonen Wil je dat de beschikbaarheid van dit verhuurobject wordt getoond op de 

beschikbaarheidskalender? Kies ‘Nee’ als je meerdere objecten hebt of als je 

dit object niet echt kunt verhuren zoals een ontbijt. 

Prijzen Vul de standaardprijzen inclusief btw in bij Dag, Midweek, Weekend en Week. 

Je kunt tot 7 tariefsoorten instellen. 

Borg De borg die in rekening wordt gebracht voor dit object. Bij de boeking kun 

je van de prijzen en borg afwijken. 

De overige kolommen kun je naar wens gebruiken. De tekst Vrije code is overschrijfbaar. De 

kolom Sortering kun je eventueel gebruiken als je na een ander sortering weer terug wilt gaan 

naar de originele sortering. De tariefsoorten zijn vrij instelbaar. Overschrijf de kopteksten van 
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de tarieven indien nodig. Ook zie je wie het object heeft gehuurd op de zoekdatum uit de 

beschikbaarheidskalender. 

 

6.9 Klanten beheren 

Ook het beheren van klanten is simpel. Een tabel, een regel per klant. 

Klant ID Geef de klant een unieke codering. Bijvoorbeeld het nummer 100 (e.v.) 

NAW-gegevens Vul vervolgens de NAW-gegevens in van de klant. 

ID-bewijs en -nr Laat de klant zich identificeren en vul hier de ID-gegevens in. 

Afw. aanbetaling Op klantniveau kun je afwijken van het standaard 

aanbetalingspercentage. De borg moet altijd worden aanbetaald. 

Afw. betaaltermijn Je kunt ook een andere betaaltermijn voor de klant afspreken. Vul dan 

het aantal dagen in bij de betreffende klant. 

De overige kolommen kun je naar wens gebruiken. De tekst Vrije code is overschrijfbaar. 
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6.10 Documenten opslaan als pdf 

Wil je een document opslaan als pdf?  

Klik dan op Bestand, Opslaan als. Geef 

het bestand een logische naam, 

bijvoorbeeld: Factuur2019215500.pdf en 

kies als bestandsformaat PDF (*.pdf). 
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6.11 Dashboard en top 10 overzichten 

Voor je gemak hebben we Verhuurmanager in Excel uitgerust met twee prachtige rapportages. 

Je vindt daarin een samenvatting van je verhuuronderneming en slimme top 10 overzichten 

van je beste klanten en verhuurobjecten. 
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6.12 Bezetting 

Als je wilt weten wat de bezetting is gedurende een bepaalde periode gebruik je deze 

rapportage. Vul de begin- en einddatum in en alle boekingsregels die betrekking hebben op 

deze periode verschijnen in het overzicht. 

 

Gebruik de filters om verder in te zoomen. Selecteer bijvoorbeeld alleen ‘Kamers’. Klik hiervoor 

op het kleine pijltje in de blauwe regel en maak je selectie. 
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6.13 Winst- en verliesrekening en balans 

De winst- en verliesrekening en balans zijn direct klaar als je alle kas- en banktransacties hebt 

verwerkt. 
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6.14 Btw-aangifte 

De btw-aangifte wordt automatisch voor je ingevuld op basis van de transacties. De formules 

werken heel simpel. 

▪ Als je een btw-tarief hebt ingevuld (kolom J van Transacties) en er komt geld binnen, dan 

worden deze transacties bij rubriek 1a, 1b en 1e opgeteld. 

▪ Heb je een btw-tarief ingevuld en er gaat geld uit en heb je aangegeven dat het om een 

creditnota gaat, dan worden deze bedragen van rubriek 1 afgetrokken. 

▪ De btw van alle uitgaven met een btw-tarief worden bij rubriek 5b opgeteld en ook hier 

worden inkomsten met een creditnota afgetrokken (bijvoorbeeld als een leverancier een 

deel van een factuur terugbetaalt). 

▪ De overige rubrieken van de btw-aangifte worden in dit simpele sjabloon niet ondersteund. 

▪ Als je heffing van de omzetbelasting naar jou is verlegd, dan vul je de bedragen handmatig 

in bij rubriek 2a tijdens de btw-aangifte. De btw van rubriek 2 moet je dan optellen bij de 

voorbelasting in rubriek 5b. 

 

Nadat je btw-aangifte hebt gedaan, verwerk je de betaling of ontvangst in je boekhouding op 

de categorie 1560 Btw betaald/ontvangen. 

Btw-aansluiting 

Je vindt ook de aansluiting van de btw-aangifte met de boekhouding. Normaal is dit bedrag 

gelijk aan de laatste btw-aangifte, maar er kunnen verschillen ontstaan als je bijvoorbeeld een 

factuur registreert van een periode waarover je al aangifte hebt gedaan. Dit herstel je door 

deze factuur bij de nieuwe aangifte op te tellen. Dat is gelijk aan de totaalkolom minus de 

eerder gedane aangiften.  
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6.15 Omzetrapport 

Het omzetrapport toont de omzet per object per maand, kwartaal en jaar. Selecteer het jaar 

waarover je het rapport wenst te zien. 

 

6.16 Factuuroverzicht 

Het factuuroverzicht is toegevoegd om 2 redenen: 

1. Je kunt hiermee de openstaande facturen bewaken 

2. Als je gebruikt maakt van het gratis Excel boekhoudpakket dan kun je met dit overzicht 

gemakkelijk de factuurregels importeren. 

• Kopieer de betreffende regels en plak ze in het Excel boekhoudpakket. 

• Gebruik ALTIJD Plakken speciaal, waarden. Op die manier kopieer je geen formules en 

celeigenschappen. 
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