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  Salon software 

 

         oktober 2016 

 

Geachte SalonNet gebruiker, 

In dit document vindt u de beschrijving van alle aanpassingen die in SalonNet 

zijn doorgevoerd vanaf versie 2.47 (april 2016) 

De meest ingrijpende aanpassing betreft: koppeling PIN automaat, 

flexibele werktijden en  personeel passen. 

Deze update is met grote zorg samengesteld. Mocht u naar aanleiding van deze 

update opmerkingen, aanvullingen of suggesties hebben, laat het ons weten. 

De aanpassingen zijn gerubriceerd:  

Kassa 

Pinnen 

Afsprakenboek 

Online afsprakenboek 

Klanten 

Personeel 

Voorkeuren 

Dag afsluiting 

Prijslijst 

Voorraad 

Leveranciers 

Statistieken 

Overige aanpassingen 
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Met welke versie van SalonNet werk ik nu? 
Uw huidige  versie van SalonNet vindt u in de titelbalk van het programma. Na 

installatie van de update is het versienummer bijgewerkt naar 2.62-001. 

 

Inlezen update 
Indien uw computer verbinding heeft met internet, zal SalonNet zelf een 

melding geven zodra er een nieuwe update beschikbaar is.  

 

Selecteer dan “Update nu inlezen”. Deze melding wordt weergegeven bij elke 

start van SalonNet totdat de update is ingelezen en geïnstalleerd. 

Heeft u in uw salon nog geen internet dan kunt u de update (officiële versie) op 
een andere plek (thuis) downloaden van www.salonnet.eu en opslaan op een 

USB-stick. Daarna installeren op de computer in uw salon.  
 
Let op !! Heeft u meerdere werkplekken met computers in uw salon, sluit deze 

dan eerst af. Installeer de meest recente versie op het hoofdsysteem of server, 
start SalonNet daarna op uw tweede en/of derde systeem. De nieuwe versie 

wordt dan automatisch geïnstalleerd. 
 
Sommige merken virusscanners / firewall programma’s kunnen het 

downloaden blokkeren. U krijgt dan de melding “Fout bij ophalen 
update”. Schakel dan de virusscanner en/of firewall tijdelijk uit 

(raadpleeg eventueel uw hardware leverancier), en probeer opnieuw. 
Mocht het dan nog steeds niet lukken, neem dan contact op met de helpdesk van 
SalonNet Tel: +31 (0)343-758252. 
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Kassa 

Service behandeling 

Het afhandelen van een servicebehandeling is een nieuwe afloop in de kassa. In 

de voorkeuren rekenen dient een behandelgroep hiervoor te zijn toegewezen. 

Voorbeeld: Charlie heeft eerder een klant gekleurd. Achteraf blijkt dat het 

helemaal mis is gegaan door een fout van de stylist. De volgende dag komt de 

klant terug en wordt opnieuw gekleurd door een andere stylist. 

 

Charlie werkt echter deze dag niet. Alleen Marilyn staat vandaag in de salon. 

Door de optie “Servicebehandeling” kan nu toch de stylist worden geselecteerd 

die vandaag niet in de salon aanwezig is. Het uiteindelijke resultaat is dat de 

omzet van het kleuren wordt overgeboekt van Charlie naar Marilyn zonder dat er 

een financiële transactie in de kassa heeft plaatsgevonden. 

De klant hoeft uiteraard niet te betalen. 
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Afrekenen via pin automaat 

De kassa in SalonNet is aangepast voor het betalen met een gekoppelde pin 

automaat. 

In het betaalvenster is een 

knop met het “betalen via pin” 

logo toegevoegd. 

Deze is alleen zichtbaar indien 

de pinkoppeling is geactiveerd. 

De betaalwijze Pin is uiteraard 

ook nog te selecteren zoals u 

gewend bent. 

 

 

 

 

 

Het bedrag wordt naar de pin automaat gestuurd, en de kassa wacht op het 

resultaat.  

De voortgang is door de kassier te volgen op het scherm. Is de betaling 

succesvol verlopen, verdwijnt dit scherm en de betaling wordt verwerkt in 

SalonNet. 
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Lukt de betaling niet, blijft de dialoog op het scherm staan.  

De kassier dient dan een keus te 

maken uit van de volgende 

mogelijkheden: 

 

 

 

Stoppen De klant heeft niet betaald. Er moet op een andere manier 

betaald worden. 

Opnieuw Opnieuw opsturen van de betaal opdracht naar de PIN 

automaat. 

Handmatig Bij twijfel over het resultaat van de betaling heeft u de 

mogelijkheid om de alsnog handmatig af te handelen. Deze 

optie kies u alleen in geval van storingen.  

 

Onderstaand de dialoog “handmatig”. 

 

In de voortgang dialoog kunnen diverse meldingen voorkomen. Onderstaand een 

overzicht: 

Melding Betekenis 

Verbinden PIN service. Kassa zoekt contact met PIN-Service. 

Verbinden met PMS. De PIN-Service zoekt contact met PMS. 

Wacht op automaat. De PIN-Service stuurt de “wake-up trigger” 

naar de betaalautomaat. 

Verbonden met automaat. De PIN-Service heeft de betaalopdracht 

verstuurd naar PMS. 

Automaat is bezet. De PIN-Service kan de betaalopdracht niet 

verwerken omdat de betaalautomaat in gebruik 
is door een andere kassa. 

Kan niet verbinden met 
PIN Service. 

Controleer 

De PIN-Service is niet gestart, of wordt 
geblokkeerd door een firewall. 
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SalonNetPinService. 

Wacht op kaart. Klant dient kaart aan te bieden aan de 

betaalautomaat. 

Invoer PIN code. Klant is bezig met ingeven PIN code 

In behandeling. Betaling is in behandeling. 

Afdrukken bon. PIN bon wordt afgedrukt op de bonprinter. 

BETAALD. De klant heeft betaald. 

NIET BETAALD. De klant heeft NIET betaald 

AFGEBROKEN. Betaling is afgebroken. 

Bonprinter gereed. Betaling wordt in behandeling genomen 

Bonprinter staat op pauze. Betaalopdracht kan niet worden uitgevoerd. 

Bonprinter is bezet. Betaalopdracht kan niet worden uitgevoerd. 

Bonprinter in service 

(toner is op) 

Betaalopdracht kan niet worden uitgevoerd. 

Bonprinter heeft geen 

papier 

Betaalopdracht kan niet worden uitgevoerd. 

Bonprinter fout, controleer. Betaalopdracht kan niet worden uitgevoerd. 

Bonprinter staat offline. Betaalopdracht kan niet worden uitgevoerd. 

Bonprinter niet bekend. Controleer instellingen PIN-Service. 

Niet beschikbaar Geen betaalautomaat beschikbaar. 

Bedrag te hoog (daglimiet 
overschreden) 

Deze dag is er al meer dan € 25,- (of door de 
klant ingestelde limiet) contactloos betaald. 

Mislukt Betaling mislukt (onduidelijke reden) 

Pincode fout  

Geen pincode ingegeven  

Gestopt. Klant heeft op [Cancel] gedrukt. 

Kaart geblokkeerd  

Kaart ongeldig / 

ongeschikt 

 

Geweigerd door kaart  

Niet betaald (06) Onvoldoende saldo !! 
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Klanten display 

Nieuw in SalonNet is de mogelijkheid om aan uw kassa een klantendisplay  aan 

te sluiten. Dit display kan verschillende berichten weergeven. 

Het display is uitstekend leesbaar en plaatst u op de balie. De 

afmeting van het display is 225mm x 92mm De hoogte is vast 

instelbaar tussen 171mm, 291mm, 411 mm. 

De tekst bevat maximaal 2 regels van ieders 20 tekens. 

 

De teksten zijn natuurlijk zelf te bepalen. Onderstaand enkele voorbeelden: 

   

 

Ook is er de mogelijkheid om een lichtkrant weer te geven. Onderstaand een 

impressie: 

   

 

Neem contact op met SalonNet voor meer informatie. 

  

mailto:info@salonnet.eu


SalonNet, Schoolweg 15, 3959 AW  Overberg. +31 (0)343-758252  

info@salonnet.eu, www.salonnet.eu Pagina 8 

Afrekenen met personeelspas 

Nieuw in SalonNet is de mogelijkheid om af te rekenen met een personeelspas. 

 

Er zijn 2 mogelijkheden: 

a. Een medewerker legt zijn pas op de lezer. Indien deze medewerker mag 

afrekenen wordt de kassa geopend. In bovenstaand voorbeeld wordt de 

kaart geaccepteerd van alle 4 de medewerkers die vandaag werkzaam 

zijn. 

b. De medewerker klikt op de foto. SalonNet vraagt dan om het 

wachtwoord. 

 
De volgende opties zijn mogelijk: 

1. De medewerker legt zijn pas op de lezer. 

2. De medewerker geeft zijn wachtwoord in en geeft [OK]. 

3. De medewerker klikt op [Annuleren]  

 

Afrekenen toeslagen  

Het afrekenen van extra toeslagen vanuit de kassa is iets ruimer opgezet. Nu zijn 

ook langere omschrijvingen geheel leesbaar. Ook het aantal opties in het 

selectievenster is uitgebreid van maximaal 6 naar 10 zichtbare opties. 
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Afrekenen met prijsafspraak 

Indien er sprake is van een prijsafspraak voor een specifieke klant, dient de klant 

te zijn geselecteerd voordat de behandeling wordt gekozen. De prijsafspraak van 

een klant wordt alleen toegepast indien er geen sprake is van een abonnement 

tegoed. 

 

Bij deze klant geldt een prijsafspraak van € 20,- voor knippen. De kassa vraagt 

of de prijsafspraak moet worden overgenomen. Zie Klanten\Prijsafspraken elders 

in dit document hoe de prijsafspraak bij de klant is vastgelegd. 

Wisselgeld   

Indien in voorkeuren “Financieel/kassa” de optie “Wisselgeld procedure” niet is 

aangevinkt, kan het totaal betaalde bedrag nooit hoger zijn dan te betalen 

bedrag. Dit is met name bedoeld voor salons waar NIET met contanten kan 

worden afgerekend.  

Er is geen contant geld in 

de salon aanwezig, en 

wisselgeld derhalve niet 

van toepassing / 

mogelijk.  
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Invoer nieuwe klant 

Bij invoer van een nieuwe klant zijn enkele velden verplicht gesteld. 

Dit om "lege" klantkaarten te voorkomen. 

 

De met *** gemarkeerde velden dienen altijd te zijn ingevuld. 
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Afdruk kassabon 

Indien u de App van SalonNet beschikbaar stelt aan uw klanten, is het handig 

om op elke kassabon te vermelden hoe deze te installeren op telefoon op tablet. 

Vanaf deze update kan onder aan de kassabon de QR code voor Apple en 

Android en de saloncode automatisch worden afgedrukt. Zie onderhoud 

voorkeuren. 

De kassabon zier er dan als volgt uit: 

  

Tevens is het afdrukken van de afzonderlijke behandelkorting per behandelgroep 

aangepast. De afzonderlijke korting per behandelgroep wordt nu specifiek 

vermeld.  
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Overige aanpassingen 

 

- Afhandelen van klantpas / familiepas is verbeterd.  

- Eerder toegepaste korting via klantpas of familiepas wordt weer op 0.00 

gezet indien de klant van de kassabon wordt verwijderd. 

- Verrekenen van een volle stempelkaart bij knippen resulteerde in een 

foutief af te rekenen bedrag en fout telling bij de dag afsluiting. Dit is nu 

hersteld. 

- Het maken van een credit kassabon kan nu worden afgeschermd worden 

voor beheerder of eigenaar. (Zie voorkeuren) 

- Afrekenen van nadelig abonnement is verbeterd. 

- De omschrijving van de korting wordt nu correct weergegeven. In 

sommige gevallen kon het voorkomen dat twee teksten elkaar overlapten.  
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Pinnen 

Afrekenen via pin automaat 

In deze update is de definitieve koppeling met de pin automaat toegevoegd. 

De SalonNet kassa is nu rechtstreeks gekoppeld aan de pin automaat. De 

pinkoppeling is optioneel en moet worden geactiveerd door SalonNet. 

In de praktijk betekent dit dat u het te betalen bedrag niet meer hoeft in te 

toetsen op de pin automaat. Het resultaat van de betaling wordt meteen 

verwerkt in de kassa. De dagafsluiting geeft dan ook meteen de juiste bedragen. 

Indien de betaling niet lukt (om wat voor reden dan ook) wordt u daarop 

gewezen, en kan de klant op een andere manier of met een andere pinpas 

betalen. 

Helaas kunnen niet alle pin automaten gekoppeld worden aan de SalonNet 

kassa. De volgende type PIN automaten zijn te koppelen: 

Type Leverancier Opmerking Beschikbaar 

ICT250 Paqar / PayPlaza Geen extra bekabeling nodig Ja 

IPP350 Paqar / PayPlaza Geen extra bekabeling nodig Ja 

VX-570 CCV* Extra aansluitkabel 
Code = 640-B 

Ja 

VX-520 CCV* Extra aansluitkabel 

Code = KABEL 520-B 

Ja 

VX-820 CCV Geen extra bekabeling nodig Medio 2017 

 

SalonNet heeft de ontwikkeling van deze module afgerond. De beschikbaarheid 

van CCV apparatuur is afhankelijk van de verplichte certificering die nog plaats 

moet vinden. Uiteraard mogen alleen goedgekeurde kassa’s direct gekoppeld zijn 

aan een pinautomaat. Een beschrijving hoe de pin betaling is de kassa gaat 

werken vind u in  
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Afrekenen via pin automaat elders in dit document. 

Heeft u nog geen pin automaat of loopt uw contract binnenkort af, neem 

contact op met SalonNet. 

CCV* Bestellen van de kabel en activeren ECR mode 2 staps protocol dient u te 

bestellen bij CCV service center: 088-2289849. De kosten die u hiervoor aan het 

CCV dient te betalen zijn € 75,-  
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Opvragen pin betalingen 
Dit onderdeel is alleen beschikbaar indien u een pin koppeling heeft. 

  

Een duplicaat van de pin bon is alleen beschikbaar indien u een koppeling heeft met de pin automaat 

van Paqar. Dit geldt ook voor opvragen van dag totalen  

 

Opnieuw afdrukken van de PIN bon of de dag totalen is mogelijk op de 

kassabonprinter. 
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Afsprakenboek 

Voornaam bij afspraak. 

Klantgegevens die zijn aangeleverd via het online afspraak maken bevatten nu 

ook de voornaam, mits de klant deze invult. 

 

Deze uitbreiding is toegevoegd op verzoek van SalonNet gebruikers. 

Afrekenen afspraak 

De wijze van medewerker selectie bij het afrekenen uit het afsprakenboek is 

gewijzigd zodat een enkele muisklik volstaat. 

Bij het voor het afrekenen kan uit de 

aanwezige medewerkers worden 

geselecteerd. 

 

Een enkele muisklik is afdoende om de 

kassa te openen. Indien nodig kan nog 

om een wachtwoord van de 

medewerker worden gevraagd. 
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Werktijden opvragen 

Via de knop  in het afsprakenboek past u de werktijden van het personeel van 

de betreffende dag aan.  

 

Nieuw is de informatie knop. Hiermee ziet u per medewerker een verklaring voor 

de aan of afwezigheid op de betreffende datum. 

 

Hiermee wordt meteen inzichtelijk waarom een medewerker wel of niet voorkomt 

in het afsprakenboek. 
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Overige aanpassingen 

 

- Verplaatsen van zakelijke afspraken is nu toegestaan. 

- Bij weergave van de weekagenda is de controle op vrije (snipper) dagen 

verbeterd. Soms werd een dag foutief als beschikbaar weergegeven. 

- Controle en vermelding van Bevrijdingsdag (5 mei) vindt alleen elke 5 jaar 

plaats. (2020, 2025 etc) 

- Doorplannen van afspraken kan nu elke 1,2,3,4,5 of 6 weken. 

- Bij afrekenen vanuit het afsprakenboek wordt nu ook gecontroleerd op 

eventuele prijsafspraken met de klant. 

- Enkele kleine tekst aanpassingen is de afspraakbevestiging via e-mail. 

1. Achter "Geachte mevrouw Jansse" staat nu een , Dus "Geachte 

mevrouw Jansse,". 

2. De dag wordt nu in kleine letters weergegeven. "Vrijdag" is nu 

"vrijdag" 

3. De startijd van de behandeling is nu zichtbaar indien de 

afzonderlijke behandelingen niet zijn vermeld. 

- Selectie kassier bij afrekenen vanuit afsprakenboek geeft nu grotere 

knoppen om de medewerker te selecteren. 
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Online afsprakenboek 

Voornaam bij maken afspraak. 

Bij het maken van een online afspraak via de computer wordt nu ook de 

voornaam gevraagd. Deze wordt ook weergegeven bij controleren van de online 

afspraak klantgegevens, en overgenomen op de klantenkaart. Deze aanpassing 

is pas actief na het opnieuw opsturen van de instellingen naar internet. 

 

Let op: Invoer van de voornaam is nog niet beschikbaar voor het online afspraak 

maken via de App met Apple of Android. 
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Voorkeur stylist bij maken afspraak. 

Bij het maken van een online afspraak kan een voorkeur stylist geselecteerd 

worden door de klant. 

 

De optie “Gekozen stylist is altijd voorkeur” is toegevoegd in deze update. 

Indien actief, en de klant selecteert een voorkeur stylist, dan is deze afspraak in 

het afsprakenboek altijd met voorkeur vastgelegd. De optie “Keus voor 

uitsluitend voorkeur stylist toestaan” kan dan uitgeschakeld worden. 

Bij kiezen van het gewenste tijdstip wordt de gekozen stylist als enige 

weergegeven.  

 

  

mailto:info@salonnet.eu


SalonNet, Schoolweg 15, 3959 AW  Overberg. +31 (0)343-758252  

info@salonnet.eu, www.salonnet.eu Pagina 21 

Geen keuze stylist bij maken afspraak. 

Soms wil de ondernemer dat de klant keen keus kan maken uit de beschikbare 

stylisten. Vanaf versie 2.49-001 is dit mogelijk. 

 

Het online afspraak maken zoekt zelf welke tijdstippen beschikbaar zijn voor de 

gekozen behandeling. Via een eenvoudige kalender kan de klant een keus maken 

voor het gewenste tijdstip. 

Na voltooien van de afspraak wordt deze bij de eerst mogelijke medewerker 

ingepland. Deze afspraak is nimmer een voorkeur afspraak. 

Deze optie is alleen actief indien de klant GEEN voorkeur stylist heeft gekozen. 

Stuur de gewijzigde instellingen naar internet via “Bijwerken internet”. 

Controle vaardigheden 

Het komt soms voor dat een medewerker niet alle behandelingen mag uitvoeren. 

Denk hier bijvoorbeeld aan een stylist die alleen heren knipt, of een 

schoonheidsspecialiste die alleen schoonheidsbehandelingen mag uitvoeren. 

Door het correct toewijzen van vaardigheden bij personeel kan voorkomen 

worden dat bijvoorbeeld een knipbeurt wordt geplaatst bij een 

schoonheidsspecialiste, of een gezichtsmasker bij de kapper. 

Zie personeel vaardigheden elders in dit document  
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Klanten 

Recepten 

Het maximum aantal recepten dat voorheen door SalonNet werd geregistreerd 

was beperkt tot maximaal 6 recepten voor kleuren, permanent en knippen. Alle 

recepten blijven nu bewaard. Er is nu geen beperking meer in het aantal 

recepten dat per klant kan worden geregistreerd.  

De mogelijkheid om een oud recept te verwijderen is toegevoegd. 
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Versturen PDF factuur 

Vanuit de klantenkaart kan van een eerder bezoek achteraf een PDF factuur 

worden verstuurd. Dit met name van belang bij een schoonheidssalon of laser 

therapie waarbij de behandeling door de ziektekostenverzekering soms wordt 

vergoed.   

 

De knop “Email PDF factuur” is alleen beschikbaar indien deze is geactiveerd in 

de voorkeuren. 

Het ontvangen e-mail bericht bij de klant ziet er als volgt uit: 

 

Prijsafspraken 

Op verzoek van SalonNet gebruikers is de mogelijkheid toegevoegd om een 

prijsafspraak vast te leggen per klant. De prijsafspraak is altijd een vast bedrag 
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per behandelgroep, en legt u vast in de klantenkaart. Het is mogelijk om 

bijvoorbeeld een aparte prijsafspraak te maken voor kleuren en knippen, maar 

niet voor drogen/föhnen. 

 

In bovenstaand voorbeeld is er een prijsafspraak voor knippen en kleuringen. 

Indien de prijsafspraak 0.00 bedraagt, wordt in de kassa het standaard 

behandeltarief berekend, zoals voor wassen en drogen. 

Let op! Bij prijsverhogingen van de standaard behandelprijs zal de prijsafspraak 

niet wijzigen. 

Zie Kassa\Afrekenen met prijsafspraak voor de verwerking in de kassa. 

Ontdubbelen / samenvoegen klanten 

Op verzoek van SalonNet gebruikers is de mogelijkheid toegevoegd om een 

meer flexibele manier om klanten samen te voegen. Het komt voor dat een 

dubbele klant soms niet automatisch gevonden wordt. Oorzaak is vaak een 

ontbrekende postcode of afwijkende voorletters.  
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Personeel 

Vaardigheden 

 

Vaardigheden zijn alleen van toepassing voor het maken van online afspraken. In 

bovenstaand voorbeeld mag medewerker “Charlie” alleen gekozen worden bij het 

maken van een knipafspraak voor heren of kinderen. 

Na het aanpassen van de vaardigheden van een medewerker dienen de 

instellingen opnieuw naar internet worden gestuurd. 
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Personeelspas 

Medewerkers kunnen worden voorzien van een personeelspas. Dit is een plastic 

kaartje met een NFC chip, en is net zo groot als een bankpas. 

Met deze pas kan het afrekenen, dag afsluiting en salonverbruik worden 

afgeschermd. Tevens wordt vastgelegd welke medewerker ook echt 

verantwoordelijk is voor een handeling. (Bijv. salonverbruik) 

Alleen indien een kaartlezer aangesloten is aan de computer, kan een 

personeelspas worden gekoppeld aan de medewerker. 

       

Klip op de aangegeven knop om een kaart in te lezen, het programma wacht op 

een aangeboden kaart. Dit is zichtbaar door het aangegeven plaatje. Nadat de 

kaart is gelezen is dit zichtbaar bij de personeelskaart, 

 

Een kaart kan aan maximaal 1 medewerker worden gekoppeld. Bij verlies van de 

kaart dient de kaart te worden ontkoppeld. Dit om misbruik achteraf te 

voorkomen. Het ontkoppelen van een vermiste of defecte kaart is noodzakelijk 

voordat er een nieuwe kaart kan worden gekoppeld. 
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SalonNet heeft personeel kaarten laten maken. 

 

Deze kaarten bestelt u bij SalonNet per 10 stuks. 

Ook de kaartlezer voor de kassa kunt u bij ons bestellen. 
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Flexibele werktijden 

Een medewerker werkt meestal op dezelfde dagen en tijden van de week. 

Soms komt het voor dat de medewerker wisselende werktijden heeft, denk hier 

bijvoorbeeld aan elke 2e of 3e zaterdag. Ook kan het voorkomen dat een 

medewerker elke woensdag ochtend werkt, en elke 2e woensdag middag. 

Tot op heden betekende dit voor de salonbeheerder dat het afsprakenboek 

handmatig regelmatig moest worden bijgewerkt.  

In deze laatste update is de mogelijkheid beschikbaar om flexibele werktijden 

per medewerker vooraf in te stellen. 

 

In bovenstaand scherm zijn de werktijden van toepassing vanaf 1 september 

2016. Charlie werkt op elke woensdag ochtend, en elke 3e woensdag middag 

m.i.v. 7 september (1e woensdag na 1-9). Tevens werkt Charlie elke 2e zaterdag. 

Tevens kan per dagdeel worden aangegeven of de betreffende medewerker 

zichtbaar is op het online afsprakenboek. In dit geval kan er vanaf 1 september 

op woensdag  geen online afspraak gemaakt worden bij Charlie. Het aantal 

uren per week is het gemiddeld berekend aantal uren. Mocht een aantal 

maanden later het werkschema wijzigen, voegt u vooraf een nieuw werkschema 

toe met een datum in de toekomst. Hiermee wordt meteen rekening gehouden in 

het digitaal afsprakenboeken uiteraard ook het online afsprakenboek.  

De volgende werkschema’s zijn bekend: 

Vast Werkt elke week op het aangegeven tijdstip. 

Elke 2e week Werkt 1 week en werkt daarna de opvolgende week niet. 

Elke 3e week Werkt 1 week en werkt daarna 2 weken niet. 
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Elke 4e week Werkt 1 week en werkt daarna 3 weken niet. 

Elke 3e week vrij Werkt 2 achtereenvolgende weken, en daarna 1 week niet. 

Elke 4e week vrij Werkt 3 achtereenvolgende weken, en daarna 1 week niet. 

 

Statistieken 

De weergegeven maand omzetten bij de personeel zijn nu inclusief de nog niet 

door verwerkte kassabonnen. Voorheen was dit alleen de door verwerkte 

kassabonnen. 

Tevens wordt de statistiek ook weergegeven indien er geen doelstelling bekend is 

bij de medewerker. 

Overige aanpassingen 

 

- Bij nieuw ingevoerde medewerkers zijn de opties “Kassa” en 

“Afsprakenboek” standaard aangevinkt. 

- Bij een nieuwe medewerker kan het personeelsnummer nu zelf worden 

bepaald. Voorheen gebeurde dit automatisch. 

- Voorkomen onverwachte foutmelding bij jaarkalender personeel (uren 

tab). 

- De jaarkalender houd nu ook rekening met wisselende werktijden. 
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Voorkeuren 

Kassa klant vragen 

Op verzoek van SalonNet gebruikers is het verplicht selecteren van een klant in 

de kassa toegevoegd. 

 

Dit wordt toegepast in salons waar het van groot belang is dat het spaarsysteem 

(punten of stempels) altijd wordt toegepast.  
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Kassakorting behandelingen / verkoop 

Handmatig ingeven van kassakorting bij behandelingen en verkoop artikelen kan 

worden geblokkeerd in de kassa. 

 

Vaak wordt dit toegepast in salons waar het personeel zelf geen kassakorting 

mag geven. De korting opties zijn dan in de kassa niet zichtbaar. 
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Sparen indien abonnement. 

Indien een actief spaarsysteem behandelingen is het soms wenselijk dat er toch 

punten gespaard worden ondanks dat er afgerekend is via een abonnement. 

Voorheen was het sparen niet mogelijk indien er sprake was van een 

abonnement. 

 

Standaard staat deze nieuwe optie actief. Zoals u ziet, is de optie apart voor 

behandelingen en verkoop in te stellen. 
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Presentatie afsprakenboek 

Per behandelgroep kunt u aangeven hoe een behandeling wordt weergegeven in 

het afsprakenboek. Zie “Groepsnaam niet in afsprakenboek”. 

 

Standaard staat deze optie niet aangevinkt. 

In het afsprakenboek wordt dan bij de afspraak “Kleuringen” vermeld. 

Is de optie actief, dan wordt bij de afspraak “Semi Color Gel” weergegeven. 
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Notificatie klantstatus 

 

Indien gewenst is het mogelijk om regelmatig een bericht te ontvangen indien 

een of meerdere klanten een bepaalde periode de salon niet meer hebben 

bezocht. Activeren van deze optie is mogelijk in voorkeuren. 

 

Het versturen van notificaties vind alleen plaats indien aan de volgende 

voorwaarden is voldaan. 

1. De notificatie klantstatus is actief. 

2. De laatste bezoekdatum van 1 of meer klanten ligt tussen de 9 en 11 

weken geleden. 

3. De laatste verzending van notificaties is 7 dagen of langer geleden. 

Uiteraard bent u vrij om de gewenste periode van het laatste bezoek en de 

verzend interval naar eigen inzicht aan te passen. 

Minimaal wordt 1x per dag gecontroleerd of een notificatie klantstatus verstuurd 

moet worden.  

Het e-mail bericht wordt verstuurd naar het e-mail adres dat is vastgelegd bij de 

eigenaar gegevens van SalonNet (Systeembeheer\Eigenaar gegevens). 

De verzending gebeurt in de achtergrond en heeft geen gevolgen voor de 

verwerking van andere onderdelen in het programma zoals kassa en 

afsprakenboek.  
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Het ontvangen bericht heeft de volgende indeling: 

 

Voor elke klant binnen de selectie wordt 1 regel toegevoegd. 

Deze optie is toegevoegd op verzoek van SalonNet gebruikers. 

 

Betaalwijze Pin/Contant deactiveren 

 

In sommige salons is het niet mogelijk om te pinnen, en in andere salons kan 

niet contant worden betaald. Om fouten bij het afrekenen te voorkomen kan de 

ongebruikte betaalwijze worden gedeactiveerd. 
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Correctie PIN saldo 

 

In de dag afsluiting moet soms het PIN bedrag gecorrigeerd worden. Verschillen 

kunnen ontstaan doordat er verkeerd is afgerekend, of door bedieningsfouten op 

de PIN automaat. Deze fouten ontstaan veelal doordat de PIN automaat niet 

gekoppeld is aan de SalonNet kassa. 

De volgende manieren van correctie PIN pinsaldo in de dag afsluiting zijn 

mogelijk: 

Uitsluitend saldo: Het saldo van de PIN wordt gecorrigeerd t.o.v. het contant 

bedrag. Een hoger PIN bedrag betekend een lager contant 

bedrag. Meestal is deze optie alleen van toepassing indien 

het aangeslagen bedrag op de PIN automaat niet 

overeenkomt met de kassabon. 

Via kassabon : De foutief ingegeven betaalwijze kan op de kassabon worden 

gecorrigeerd. Bijvoorbeeld PIN in plaats van contant of 

contant in plaats van PIN. 

Niet toegestaan : Correctie van PIN saldo is niet toegestaan. Deze optie is 

meestal actief indien de PIN automaat direct gekoppeld is 

aan de kassa. 

Beide : Keus uit corrigeren via de kassabon en/of saldo correctie. 
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Versturen PDF factuur 

In sommige situaties is het wenselijk dat er een factuur moet worden gemaakt 

van de uitgevoerde behandeling. Dit met name van belang bij een 

schoonheidssalon of laser ontharing waarbij de behandeling soms door de 

ziektekostenverzekering wordt vergoed.   

 

Nadat de optie PDF factuur is geactiveerd dient SalonNet opnieuw te worden 

gestart en zal daarna bij de klantkaart en in het menu “kassa/herafdruk” de optie 

voor het versturen van een PDF factuur beschikbaar zijn. 

Versturen van een PDF factuur is alleen mogelijk indien bij de kassabon een klant 

is geselecteerd met een geldig e-mail adres. 

Afdrukken QR code op kassabon 

Indien u de App van SalonNet beschikbaar stelt aan uw klanten, is het handig 

om op elke kassabon te vermelden hoe deze te installeren op telefoon op tablet. 

Vanaf deze update kan onder aan de kassabon de QR code voor Apple en 

Android automatisch worden afgedrukt. 
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Teksten klanten display 

Behalve de standaard “welkom” en “te betalen” teksten kan op het 

klantendisplay ook een lichtkrant worden weergegeven. Er is geen beperking in 

het aantal of de lengte van de teksten.  

  

Deze tekst wordt 3x 

weergegeven. Deze past 

natuurlijk niet binnen 20 

posities. Daarom “loopt” de 

tekst van rechts naar links over 

het display. 

Nadat de tekst 3x is 

weergegeven wordt de volgende 

tekst geprojecteerd. 

 

 

 

Deze tekst wordt weergegeven 

vanaf 15 juli t/m 1 september. 

Het jaar 2000 geeft aan dat deze 

tekst elk jaar in deze periode 

wordt weergegeven. 

Nadat de tekst 2x is weergegeven 

wordt de volgende tekst 

geprojecteerd. 
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Beheer / eigenaar pas 

Medewerkers kunnen worden voorzien van een personeelspas. Dit is een plastic 

kaartje met een NFC chip en is net zo groot als een bankpas. 

Met deze pas kan o.a. de dag afsluiting en salonverbruik worden afgeschermd. 

Tevens wordt vastgelegd wie ook echt verantwoordelijk is voor een handeling. 

(Bijv. salonverbruik) 

Het toewijzen van een kaart kan via onderhoud voorkeuren. 

De beheerder heeft reeds een kaart 

toegewezen. Om een kaart aan de 

eigenaar toe te wijzen klikt op de knop 

   SalonNet vraagt om de kaart te 

plaatsen: 

  

Zodra de kaart gelezen is, wordt het 

scherm bijgewerkt.  

 

Alleen indien een kaartlezer aangesloten is aan de computer, kan een 

personeelspas worden gekoppeld aan de eigenaar of beheerder. 

Een pas kan gelijktijdig gekoppeld zijn aan een beheerder/eigenaar en aan een 

medewerker. 

Tevens kunt de beheerder en eigenaar voorzien van een naam. 

Afschermen agenda en kassa 

Sommige onderdelen in het digitaal afsprakenboek dienen mogelijk afgeschermd 

te worden voor oneigenlijk gebruik. 

  

De volgende functies in het digitaal 

afsprakenboek zijn afgeschermd: 

- Annuleren afspraak 
- Toevoegen extra tijd 
- Toevoegen van pauze 
- Toevoegen afwezigheid 
- Zakelijke afspraak 
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Indien de kassa is afgeschermd voor personeel, dient de medewerker te 

beschikken over een wachtwoord of personeelspas om te kunnen afrekenen. 

Back-up maken bij afsluiten SalonNet 

Bij het afsluiten van SalonNet wordt gevraagd of er een back-up gemaakt moet 

worden. Regelmatig komt het voor dat wordt gekozen voor NEE (geen back-up) 

omdat het afsluiten van de computer weer enkele seconden minder lang duurt…. 

Helaas heeft deze werkwijze meerdere malen geresulteerd in verlies van klant en 

omzetgegevens over een langere periode. Oorzaak: Een defecte computer 

(inclusief rook en stank), een defecte harde schijf, diefstal van een laptop of zelfs 

een zeer schadelijk virus!  

Om de gevolgen van een dergelijke calamiteit te beperken kan SalonNet zo 

ingesteld worden dat bij het afsluiten altijd een back-up wordt gemaakt. 

  

Het gedrag van afsluiten blijft na installatie ongewijzigd, “backup bij afsluiten” 

staat standaard ingesteld op “Vragen”. 
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Verslag dag afsluiting niet afdrukken 

Indien een dag afsluiting niet definitief wordt door verwerkt door de medewerker, 

maar uitsluitend wordt gebruikt om het kas/pin saldo te controleren is het vaak 

niet wenselijk dat er een volledig verslag wordt afgedrukt.  

 

Indien van toepassing, wordt er wel een PDF gestuurd naar de organisatie. 

Service behandelingen 

Soms is het noodzakelijk om een service behandeling uit te voeren. De klant 

wordt dan zonder vergoeding geknipt of gekleurd. Oorzaak is veelal een fout 

door een van de medewerkers. Bij de kassagroepen kan hiervoor een aparte 

groep worden toegewezen. 

 

Let op de prijzen met het negatieve bedrag. Voor de juiste afhandeling in de 

kassa dient het vinkje “Servicebehandeling” te zijn geactiveerd.  
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Overige aanpassingen 

- De maximale behandeltijd is gewijzigd van 99 naar 480 minuten. Dit is ten 

behoeve van behandelingen in een schoonheidssalon die soms meer dan 2 

uur duren (bijvoorbeeld laser therapie). 

 

- De lengte van het wachtwoord voor de eigenaar en de beheerder is 

uitgebreid van 10 naar maximaal 15 tekens. Dit op speciaal verzoek van 

onze gebruikers. 

 

- Indien gewenst kan de naam van de beheerder en eigenaar worden 

ingegeven bij de wachtwoorden. Bij het aanmelden voor beheerder en 

eigenaar wordt dan de naam weergegeven. 
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Dag afsluiting 

Aanmelden  

Soms dient een medewerker zich aan te melden om de dag afsluiting uit te 

voeren (Zie instellingen wachtwoorden bij voorkeuren). De keus van de 

medewerker en de afhandeling van het eventuele wachtwoord is nu identiek als 

bij de kassa.  

 

Opvragen dag totaal PIN 

In de dag afsluiting controleert u het PIN bedrag. Op de pinautomaat dient u 

handelingen uit te voeren om de dag totalen op te vragen. Vanaf heden is het 

mogelijk om het dag totaal op te vragen vanuit de dag afsluiting. Hiervoor is een 

extra knop toegevoegd: 

Deze knop is alleen zichtbaar indien u beschikt 

over een directe koppeling met de pinautomaat. 

Afhankelijk van het type pinautomaat wordt het 

dag totaal op het scherm geprojecteerd of 

meteen afgedrukt op de bonprinter van de 

pinautomaat. 

 

 

 

 

Indien gewenst Kunt u het dag totaal afdrukken 

op uw bon printer. 
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Correctie PIN saldo 

Afhankelijk van de voorkeuren zijn de knoppen “Correctie kassabon” en/of 

“Corrigeren”  bij het PIN saldo actief. 

  

Correctie kassabon De foutief ingegeven betaalwijze kan per kassabon worden 

gecorrigeerd. Bijvoorbeeld PIN in plaats van contant of 

contant in plaats van PIN.  

De verwerking van de correctie is identiek aan de optie 

“Correctie kassabon” in het kassa menu. 

Corrigeren Het saldo van de PIN wordt gecorrigeerd t.o.v. het contant 

bedrag. Een hoger PIN bedrag betekend een lager contant 

bedrag. Meestal is deze optie alleen van toepassing indien 

het aangeslagen bedrag op de PIN automaat niet 

overeenkomt met de kassabonnen. 
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Benaming cadeaubonnen 

Op de dag afsluiting werd tot op heden de term “Omzet cadeaubonnen” vermeld. 

Dit veroorzaakte verwarring bij enkele gebruikers van SalonNet en de 

boekhouder/accountant. 

Door het woord “Omzet” werden verkochte cadeaubonnen ook als zodanig 

geboekt, en werd de btw over dit bedrag afgedragen. Bij het verzilveren van 

de cadeaubon werd er nogmaals btw afgedragen… 

 

In principe is een cadeaubon geen omzet maar is dit vooruit ontvangen gelden. 

De btw wordt pas afgedragen op het moment dat de cadeaubon wordt 

ingeleverd. 

De term “Omzet cadeaubon” is gewijzigd in “Uitgegeven cadeaubonnen”. 

Voor de boekhouder/accountant: Deze dient te worden geboekt op een 

balans rekening van type “vooruit ontvangen gelden”. 

Benaming abonnementen 

Op de dag afsluiting werd tot op heden de term “Omzet abonnementen” vermeld. 

Dit veroorzaakte verwarring bij enkele gebruikers van SalonNet en de 

boekhouder/accountant. 

Door het woord “Omzet” werden verkochte abonnementen ook als zodanig 

geboekt, en werd de btw over dit bedrag afgedragen. Bij het verzilveren van 

het abonnement werd er nogmaals btw afgedragen… 

 

In principe is een abonnement geen omzet maar is dit vooruit ontvangen gelden. 

De btw wordt pas afgedragen op het moment dat het abonnement wordt 

gebruikt als betaalmiddel in de kassa. 

De term “Omzet abonnement” is gewijzigd in “Uitgegeven abonnementen”. 

Voor de boekhouder/accountant: Deze dient te worden geboekt op een 

balans rekening van type “vooruit ontvangen gelden”. 

Berekenen af te dragen BTW 

Tot op heden werd de BTW van elke kassabon afzonderlijk geteld en vermeld op 

de dag afsluiting. Bij het overnemen van de bedragen in de financiële 

administratie blijkt er sprake te zijn van minimale verschillen in de BTW 

berekening. 

Voorbeeld: Er zijn 22 knipbehandelingen van € 19.95. Per kassabon is € 1.13 

vermeld. Totaal BTW is dan 22 x € 1.13 = € 24.86. 

Vanaf deze update wordt de BTW bij de dag afsluiting opnieuw berekend. Dus 22 

x € 19.95 = € 438.90. De af te dragen BTW wordt dan € 24.84. 

mailto:info@salonnet.eu


SalonNet, Schoolweg 15, 3959 AW  Overberg. +31 (0)343-758252  

info@salonnet.eu, www.salonnet.eu Pagina 46 

Afdrukken 

Het lettertype van het kasverslag wordt nu aangepast o.b.v. het aantal 

kolommen en het papierformaat. Dit resulteert in een beter leesbaar verslag. 

Tevens is hiermee voorkomen dat de tekst soms doorloopt over het bedrag, 

waardoor deze onleesbaar wordt. 

De tekst “dagafsluiting” is gewijzigd naar “dag afsluiting”. 
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Prijslijst 

Opvragen prijslijst (afdrukken) 

Het opvragen van de prijslijst is al enige tijd mogelijk. 

Nu is het mogelijk om deze prijslijst ook af te drukken. Voorheen was dit alleen 

mogelijk vanuit de voorkeuren. 

 

Het is mogelijk dat de afgedrukte prijslijst niet exact overeen komt met de 

prijzen zoals deze geprojecteerd zijn. In “Onderhoud/Voorkeuren” geeft u per 

behandeling aan of deze op de prijslijst wordt vermeld. 
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Voorraad 

Voorraad beheer 

De indeling van het voorraad venster is gewijzigd. Er zijn nu aparte tabbladen 

voor inkoop, voorraad, verkoop en historie.  

Zoeken / selectie 

Bij het opzoeken van een artikel is de mogelijkheid toegevoegd om de selectie te 

sorteren. Dit kan door het met de rechter muisknop op de kolomnaam te klikken. 

Door nogmaals op de kolomnaam te klikken kan de sortering worden gewisseld 

van oplopend naar aflopend. 

  

 

De selectie is nu oplopend gesorteerd op naam. 

Inkoop 

 

Nieuw in SalonNet is het 

bestellen van artikelen in 

een verpakking. Denk 

hierbij aan een doos met 6 

bussen haarlak.  

Het inboeken van 1 doos 

verhoogt de voorraad met 6 

bussen haarlak. 
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Voorraad 

 

Zichtbaar is de actuele voorraad en de locatie waar het artikel zich bevindt. De 

inkoop en verkoopwaarde gelden voor de gehele voorraad van dit artikel 

Verkoop 

 

 

Historie 
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Leveranciers 

Het bestellen en inboeken van artikelen is iets gewijzigd. Met name voor de 

artikelen die per doos worden besteld. Tevens is de indeling van de bestel e-mail 

aangepast. 

Bestellen 

 

Druk op [Bestellen] om een 

bestelling in te geven. Merk op 

dat er bij “Besteld” en “Bestellen” 

alles op nul staat. 

  

 

In dit voorbeeld worden 2 dozen besteld met een inkoopprijs van 29.95 per doos. 

Na het bevestigen valt op dat de kolom “bestellen” de waarde 12 bevat (2x6)  

  

Nu kunnen we de bestelling opsturen naar de leverancier. Druk hiervoor op de 

aangegeven knop. (Deze is alleen actief indien er een geldig e-mail adres is 

ingevoerd bij de leverancier. 
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Besteladvies 

SalonNet kan met behulp van de beschikbare informatie een besteladvies 

geven. Hiervoor is een nieuwe knop toegevoegd. 

 

Dit is met name van belang indien een leverancier vele voorraad artikelen levert. 

Doorlopen van het bestelproces wordt hierdoor aanmerkelijk eenvoudiger. Alleen 

de te bestellen artikelen staan vermeld. 
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Versturen bestelling via e-mail 

SalonNet stelt een e-mail samen aan de hand van de beschikbare informatie. 

Indien gewenst kan er nog een extra tekst 

aan de bestelling worden toegevoegd. De 

bestelling ziet er dan als volgt uit: 

  

Van de verstuurde bestelling ontvangt u een duplicaat in uw mailbox. De 

betreffende regel wijzigt van kleur, en u ziet het aantal stuks in bestelling. 
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Inboeken 

Het inboeken van artikelen is iets gewijzigd. Met name voor de artikelen die per 

doos zijn besteld. 

Het aantal ontvangen dozen 

is in dit geval 2. De 

inkoopprijs per stuk wordt 

berekend op basis van de 

prijs per doos en het aantal 

eenheden in de doos. Na 

bevestigen is de voorraad 

meteen bijgewerkt. 
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Versnelde voorraad correctie 

Snel corrigeren van de actuele voorraad is nu mogelijk. Hiervoor is een extra 

knop toegevoegd bij de leverancier. Deze functie is toegevoegd op verzoek van 

SalonNet gebruikers. 

 

Hierdoor is het niet meer noodzakelijk om elk artikel afzonderlijk op te zoeken 

indien de voorraad moet worden gecorrigeerd. Bijvoorbeeld aan het einde van 

het jaar. 

 

Van alle artikelen van de betreffende leverancier wordt de voorraad 

weergegeven. Wijzig de voorraad door deze aan te klikken en op [Enter] te 

drukken. Met de toets “cursor omlaag” op uw toetsenbord gaat u meteen verder 

naar de volgende regel.  
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Rapportage 

Omzet overzichten 

Tot op heden werden alleen de omzetten geteld van afgesloten dagen. 

Vanaf heden worden ook alle omzetten meegeteld van de kassabonnen waarvan 

de dag afsluiting nog niet heeft plaatsgevonden. 

 

 

De selectie is ook van toepassing op de nog af te sluiten kassabonnen. 

Week/Maand/Kwartaal/Jaar verslag. 

Tot op heden werden alleen de bedragen geteld van afgesloten dagen. 

Vanaf heden worden ook alle bedragen meegeteld van de kassabonnen waarvan 

de dag afsluiting nog niet heeft plaatsgevonden. 

 

 

De selectie is ook van toepassing op de nog af te sluiten kassabonnen. 

Tevens wordt de pagina indeling aangepast o.b.v. papierformaat en aantal af te 

drukken kolommen. 
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Statistieken 

Omzet vergelijking jaar 

Tot op heden werden alleen de omzetten geteld van afgesloten dagen. 

Vanaf heden worden ook alle omzetten meegeteld van de kassabonnen waarvan 

de dag afsluiting nog niet heeft plaatsgevonden. 

 

 

Marge overzicht 

Tot op heden werden alleen de marges berekend op basis van afgesloten dagen. 

Vanaf heden worden ook alle omzetten meegeteld van de kassabonnen waarvan 

de dag afsluiting nog niet heeft plaatsgevonden. 

 

 

De selectie van het boekjaar is uiteraard ook van toepassing op de nog af te 

sluiten kassabonnen. 

Rendement overzicht 

Tot op heden werden alleen de rendementen berekend op basis van afgesloten 

dagen. Vanaf heden worden ook alle omzetten meegeteld van de kassabonnen 

waarvan de dag afsluiting nog niet heeft plaatsgevonden. 

 

 

De selectie van het boekjaar is uiteraard ook van toepassing op de nog af te 

sluiten kassabonnen. 
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Overige aanpassingen 

Openingstijden 

- De tekst “Bevrijdingsdag” is gewijzigd naar “Bevrijdingsdag (elke 5 jaar). 

- De openingstijden en tijden voor het afsprakenboek zijn nu per dag 

duidelijker weergegeven. 

- Extra controle toegevoegd zodat de tijden van het afsprakenboek 

minimaal overeenkomen met de openingstijden. 

- Per werkdag is het standaard aantal minuten pauze toegevoegd. Dit t.b.v. 

het berekenen van de effectieve werktijden. 

Correctie kassabon 

- Indien een kassabon per abuis op de verkeerde klant is gemaakt, kan deze 

achteraf worden gecorrigeerd. De laatste bezoekdatum van beide klanten 

wordt nu correct bijgewerkt / gecorrigeerd. 

Verkoop cadeau kaarten 

- Selectie van medewerker is nu mogelijk met behulp van personeelspas. De 

werking is gelijk zoals bij de kassa. 

Verkoop abonnementen 

- Selectie van medewerker is nu mogelijk met behulp van personeelspas. De 

werking is gelijk zoals bij de kassa. 

Reserve kopie maken 

- Behalve de SalonNet database worden nu ook afbeeldingen (logo’s), PDF 

facturen en configuratie bestanden opgenomen. 

Menu kassa 

- In het menu "Kassa/herafdruk" is de optie "Versturen PDF factuur" 

toegevoegd.  Deze is alleen actief indien deze optie is geactiveerd bij 

voorkeuren. 

Beheerder / eigenaar 

- Indien er sprake is van personeelspassen, kan een eigenaar of beheerder 

alle afgeschermde onderdelen benaderen zonder invoer van een 

wachtwoord. Gebruik van de personeelspas is dan afdoende om toegang te 

krijgen tot het betreffende onderdeel. Uiteraard is het handmatig ingeven 

van het wachtwoord nog steeds mogelijk. 

Omzet overzichten 

- In enkele gevallen werd de omzet "Diversen" dubbel geteld. Dit is reeds 

verholpen in hotfix 2.47-002 en hoger.  
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Kantoorversie  

- Gelijktijdig inlezen reserve kopieën van meerdere filialen is toegevoegd. 

 
Per filiaal wordt u geïnformeerd of het terugzetten van de reservekopie is 

gelukt, en tot wanneer deze is bijgewerkt. 

- De optie “Correctie kassabonnen” is nu ook beschikbaar in de 

kantoorversie. 

 

Organisatie van salon 

- Bij de eigenaar is aanvullende informatie opgenomen t.b.v. organisatie. 

 

 
 

Deze informatie is alleen van belang indien de salon onderdeel is van een 

organisatie met meerdere salons. 

In het menu “Servicedesk” kan een salon medewerker ook rechtstreeks 

een digitale vraag stellen aan de organisatie. 
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Afmelden nieuwsbrief 

- Het digitaal afmelden van door u te verzenden nieuwsbrieven is nu 

mogelijk. Deze optie is kan alleen functioneren indien u gebruik maakt van 

het online afsprakenboek, en in samenwerking met uw webbouwer. 
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