
Betalingsschema voor terugkerende facturen

Tip 10. Termijn betalingsschema

Ontvangt u regelmatig maandelijkse of kwartaalfacturen die min of meer altijd hetzelfde zijn, 
zoals maandelijkse energienota's of bepaalde abonnementen? En worden deze facturen nog 
iedere maand of ieder kwartaal worden toegekend aan één of meerdere goedkeurders? 

Deze facturen kunnen door klanten die Easy Invoice combineren met Easy Contract 
eenvoudiger afgehandeld worden. Easy Contract(*) biedt de mogelijkheid om termijn 
betalingsschema's vast te leggen, zodat facturen automatisch gematcht en goedgekeurd kunnen 
worden. 

*Let op: dit betreft een werkwijze voor de huidige module Easy Contract, niet te verwarren met
onze Contractmanagement oplossing. Neem voor meer informatie contact op met uw
Accountmanager.

Hoe werkt het?

Met de volgende instellingen kunt u bepalen wat de voorwaarden zijn voor de herkenning van 
terugkerende facturen. 

Stap 1 - Op het contract kiest u betalingsschema 'Termijn'

Stap 2 - Termijn betalingsschema instellen
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Vervolgens kunt u op het tabblad 'Termijn betalingsschema' aangeven op welke datum u
de factuur verwacht en wat het factuurbedrag is. Voor beide criteria kan er een tolerantie
worden ingesteld. 

Met het 'klokje' kunt u snel meerdere regels aanmaken.

Stap 3 - Financiële codering instellen

Onderin beeld kan de gewenste financiële codering worden ingesteld. In dit voorbeeld
wordt 100% van het factuurbedrag op een factuurregel geboekt, maar een verdeling over
meerdere regels is ook mogelijk. 

Stap 4 - Laat de nieuwe instellingen het werk doen

Als een factuur binnen komt en het contractnummer is op de factuur vermeld, dan kan de
matching plaatsvinden. In onderstaand voorbeeld vallen zowel de factuurdatum als het
factuurbedrag binnen de grenzen van één van de termijnregels en wordt de factuur
automatisch goedgekeurd. 
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