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Projectvoorschotten 

Wilt u uw projecten of uren in termijnen factureren? En wilt u voor-
schotten per project vastleggen en met de eindfactuur verrekenen? 
Reken dan op de module Projectvoorschotten. 

voor wie
Voor iedereen die  
voorschotten op uren  
en projecten gecontroleerd 
in rekening wil brengen en 
verrekenen.

flexibel voorschotten 
verwerken
Leg per project vast welke voorschotten 
u wilt factureren en op welke datum. 
Gebruik probleemloos meerdere voor-
schotten met verschillende datums op 
één factuur. Breng met een druk op de 
knop de voorschotten in rekening. 
Bijvoorbeeld voor één of meer projecten, 
voor een bepaalde periode of voor alle 
ingevoerde voorschotten. Geef bovendien 
een selectiecode op, waarmee u de 
voor  schotfacturen gemakkelijk terugvindt.

termijnbedrAgen
Gebruik termijnbedragen als u vaste 
bedragen wilt factureren. Leg eenvoudig 
vast wat het termijnbedrag is, om hoe-
veel termijnen het gaat, wanneer de  
eerste termijn ingaat en wat de declara-
tietermijn is. Koppel ook hier eenvoudig 
uw zelf ingestelde invalshoeken aan. 

Wilt u een bepaald project per maand factureren aan uw klant? Met de module 
Projectvoorschotten legt u eenmalig vast welke voorschotten u wilt factureren en op  
welke datum. Vervolgens kunt u het factureren overlaten aan AccountView. U hebt  
er geen omkijken meer naar!

business

* Uitbreiding op de  
modules Projectfacturering 
of Uren & Declaraties I.
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uw voordeel
 Eenvoudige invoer van 

voorschotten per project in 
een apart overzicht (datum, 
omschrijving en bedrag), 
waarbij na facturering het 
document-/factuurnummer 
wordt getoond.

 Automatisch in rekening 
brengen van voorschotten,  
al dan niet op basis van een 
datumbereik en voorzien  
van een selectiecode. 

 Automatisch verrekenen 
van definitief gefactureerde 
voorschotten, al dan niet 
getotaliseerd op de factuur.

 Voorschotten vastleggen 
per zelf ingestelde invalshoek, 
bijvoorbeeld per periode of 
per medewerker.

 Aanzienlijke tijdwinst 
doordat u termijnbedragen 
eenmalig invoert waarna fac-
turering automatisch gaat.

 Per invalshoek de manier 
van declareren bepalen, bij-
voorbeeld voorcalculatorisch 
uw artikelen en nacalculato-
risch uw uren binnen hetzelfde 
project declareren.

voor- en  
nAcAlculAtorisch
Laat AccountView automatisch de  
definitief gefactureerde voorschotten  
in mindering brengen en verrekenen. 
Geef daarbij aan of dit bij nacalculatie  
als totaalbedrag of gespecificeerd moet 
gebeuren. Voorkom met een minimum-
factuurbedrag eventuele negatieve  
facturen. 

volgende boekjAren
Leg voorschotten vast voor volgende 
boekjaren en laat AccountView deze 
overnemen tijdens de eindejaarsver-
werking.  

Met de module Projectvoorschotten legt u met een druk op de knop de te factureren  
termijnen per project vast. Zo factureert u eenvoudig per kwartaal de onderhoudskosten 
aan uw klanten.

Projectvoorschotten




