
Verkoop van plastic tassen in easyPosWindows

Vanaf 1 januari 2016 zijn gratis plastic tassen niet meer toegestaan. 
In deze handleiding leggen wij u uit hoe u plastic tassen in easyPosWindows kunt 
verwerken.

Hieronder een link naar de site van de rijksoverheid betreffende dit onderwerp:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/afval/inhoud/verbod-op-gratis-plastic-tassen

Er zijn twee manieren om de plastic tassen in easyPosWindows te verwerken, namelijk als 
'geen etiket' (*-artikel) of als 'plu' (volgnummer).

Verkoop als 'geen etiket'
-Maak in easyVorasWindows een nieuwe hoofdgroep 'plastic tassen' aan (omzetgroep & 
21% btw).
-Communiceer met easyPosWindows zodat deze hoofdgroep ook op de kassa bekend is.
-U kunt het product nu als *-artikel op de kassa verkopen.
-Om het aanslaan van dit product iets gemakkelijker te maken kunt u deze aan de knop 
'Vaste Groepen' toevoegen. 

-Sluit easyPosWindows af en start easyPOS-Onderhoud op.
-Ga naar: Instellingen – easyPOS Instellingen – Kassafunctie en open het tabblad 'Vaste 
Groepen'
-Vul hier de hoofdgroep in + het bedrag waarvoor u de plastic tassen verkoopt.
-Sluit nu easyPOS-Onderhoud af en start easyPosWindows op en test bovenstaande 
wijziging uit.
-Registratie van de omzet alleen op de kassa en een vermelding op de verwerklijst in 
easyVorasWindows.
-Geen voorraad registratie.

Verkoop als 'plu'
-Maak in easyVorasWindows de volgende stamgegevens aan:

-hoofdgroep 'plastic tassen' (omzetgroep & 21% btw)
-kleur 'nvt' of 'diversen' 
-je zelf als leverancier
-maatbalk met de maatomschrijving 'nvt' (verzamelmaatbalk)

-Vervolgens gaan we een nieuw volgnummer aanmaken via het onderdeel 'Transacties – 
Voorraad – Nieuw'
-Gebruik bovenstaande stamgegevens. Zet het seizoensjaar op 0 (nvt) en collectie basis. 
Als verkoopprijs vul je de prijs in waarvoor de plastic tassen verkocht worden. Op de 
maatbalk hoef je geen aantallen in te vullen.
-Bij Transacties – Etiketten – Extra Etiketten kan voor het nieuwe volgnummer etiketten 
aangemaakt worden. Druk deze vervolgens op de etiketprinter af.
-Communiceer met easyPosWindows zodat de gegevens ook op de kassa bekend zijn.
-De plastic tassen kunnen nu op de kassa verkocht worden door de barcode in te 
scannen.
-Registratie van de omzet in zowel easyPOS en easyVorasWindows.
-Wel voorraad registratie.
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