handleiding
WERKBONNEN EN
FACTURATIE

1 overeenkomst en documenten
Op het moment dat wij overeenstemming hebben bereikt over een
opdracht, mailen we je de overeenkomst voor het project waar je gaat
werken. Deze kun je simpel online accorderen op je smartphone, tablet of
computer.
Stuur ook de documenten die in de overeenkomst staan vermeld - als je
dat niet eerder al een keer hebt gedaan - aan administratie@regiebouw.nl

2 ONZE REGIEBOUW APP
Zoek op Regiebouw in de Appstore of in de Google Playstore en download
onze app op je smartphone en of je tablet.

Inloggen
Je ontvangt jouw inloggegevens op het moment dat wij je aan een
opdracht koppelen.

3 werkbon en betaaltermijn
Aan het einde van iedere werkweek dien je jouw werkbon in bij de
opdrachtgever. Dit doe je met onze app. Op de volgende pagina's leggen
we je uit hoe je dat precies doet. Hieronder eerst nog een paar belangrijke
uitgangspunten.

Belangrijke vuistregels voor werkbonnen
Tussentijds opslaan van je werkbon is mogelijk (druk daarvoor op
Opslaan en volgende), maar dien de werkbon pas aan het einde van
jouw werkweek in (normaliter dus op vrijdag).
We raden je aan om even naar de uitvoerder te lopen op het moment
dat je de werkbon hebt ingediend om zeker te stellen dat hij deze heeft
ontvangen.
Als je weet dat de uitvoerder een tegenbon hanteert, spreek dan van
van tevoren met hem af dat hij deze toevoegt op het moment dat hij de
werkbon goedkeurt. Dat kan nadat jij deze hebt ingediend. Wil hij dit
niet, maak dan tijdens het indienen van jouw werkbon de tegenbon als
bijlage toe (op de volgende pagina's lees je hoe je dit doet).
Je stuurt ons dus geen factuur meer: na het akkoord van de
opdrachtgever maken wij die voor je
Je factuur kan alleen worden gemaakt indien je overeenkomst akkoord
is en je documenten in ons bezit zijn. Indien dit niet het geval is, krijg je
van ons een melding.

ONZE APP
basics

Hoofdmenu

Als je inlogt in de app kom je direct op de pagina van
waaruit je werkbonnen kunt aanmaken. Je ziet bovenin
een aantal menu-items die we graag toelichten:

Werkbon toevoegen
Vanuit dit onderdeel maak je nieuwe werkbonnen
aan. Hoe je dit doet, lees je op de volgende pagina.

Goedgekeurde werkbonnen
Hier vind je jouw werkbonnen die door de
opdrachtgever zijn goedgekeurd.

Afgekeurde werkbonnen
Staan hier werkbonnen tussen? Neem dan contact
met ons op.

In afwachting van akkoord
Dit zijn de door jou ingediende werkbonnen die nog
op akkoord van de klant wachten.

WERKBON
AANMAKEN
STAP 1

Uren invoeren
Arbeid

Ga naar het onderdeel Werkbon
aanmaken.
Ga naar de juiste werkweek
(meestal Deze week) en druk op
“Werkbon maken”. In het eerste
scherm kun je jouw gewerkte
uren invoeren. Klik vervolgens op

Overige uursoorten
Als dit is afgesproken, kun je naast
arbeid nieuwe uursoorten
toevoegen, bijvoorbeeld Reisuren.
Let op, dit is alleen mogelijk indien
dit is afgesproken.“Werkbon
maken” voor de werkweek
waarvoor je de werkbon gaat
aanmaken.
Zie voor uitleg de volgende pagina
of ga door na pagina 3

WERKBON
AANMAKEN
STAP 1

Uren invoeren
Overige uursoorten

Om overige uursoorten toe te
voegen, druk je na het toevoegen
van werkuren op

Boven in het scherm zie je onder de
tekst "Welk uursoort is van
toepassing?" een selectbox. Hier kun
je aangeven voor welk uursoort je
uren wil toevoegen. Nadat je op de
knop + andere uren hebt gedrukt,
staat het uursoort standaard op de
eerstvolgende uursoort die jij (zoals
in dat geval afgesproken) kan
aanmaken.
Herhaal deze stap totdat je alle
uursoorten hebt toegevoegd en
druk op

WERKBON
AANMAKEN
STAP 2

Parkeerkosten

Parkeerkosten gemaakt? Vul in dit
scherm de totale parkeerkosten
per dag toe en druk op

Bijlagen / bonnen?
Heb je parkeerbonnen die je kunt
toevoegen? Dat doe je in het laatste
scherm (stap 4).

WERKBON
AANMAKEN
STAP 3

Kilometers

Wanneer dit met de opdrachtgever
zo is afgesproken, heb je de
mogelijkheid om kilometers toe te
voegen aan je werkbon. Als dat niet is
afgesproken, dan is dat ook niet
mogelijk.
Voer alleen de kilometers toe die je
volgens afspraak mag declareren. Klik
vervolgens op:

WERKBON
AANMAKEN
STAP 4

OVERZICHT

Controleren
Controleer je invoer. Aanpassing
doen? Druk op een van de iconen
van de vorige stappen en pas je
invoer aan.

Bijlagen toevoegen
Een of meer bijlagen toe te voegen?
Voor 1 bijlage kies je voor Camera.
Je kunt dat direct een foto maken
van je bijlage. Meer dan 1 bijlagen?
Dan kun je de bestanden eerst
fotograferen en de bestanden
selecteren op je telefoon met de
optie:

en

Betaaltermijn
Je kunt per werkbon je betaaltermijn
kiezen. Druk vervolgens op:

4 accordering door de klant
Nadat je jouw werkbon hebt ingediend, ontvangt de opdrachtgever
deze per e-mail met het verzoek deze digitaal goed te keuren. Veelal
zal het de uitvoerder zijn die dit doet. Je kunt in de app zien of een
werkbon is goedgekeurd of nog niet.

5 factuur en betaling
Na akkoord van de klant wordt je factuur direct opgemaakt en aan je
verzonden, ervan uitgaande dat je overeenkomst en documenten
binnen zijn. De factuur wordt vervolgens aan je overgemaakt op basis
van de betaaltermijn. Die datum staat op de factuur.

6 factuur in je administratie
Je verwerkt onze factuur als verkoopfactuur in je eigen boekhouding.
Hiervoor neem je het factuurnummer dat op de factuur staat vermeld.
We gebruiken voor jou namelijk een unieke, opeenvolgende reeks en
dus voldoe jij als je dit nummer aanhoudt aan de regels van de
Belastingdienst.
Klik hier om meer te lezen over deze manier van factureren (
reversed billing)

VRAGen?
T
E

088 690 9999
INFO@REGIEBOUW.nl

