
GEBRUIK VAN ENKELVOUDIGE VOUCHERS (TEGOEDBON) 

• Deze handleiding is geschreven voor PodoFile en BeautyFile versie 4.7.3. 
en hoger. Indien u met een oudere versie van de software werkt, kan het 
zijn dat deze handleiding afwijkt. 

  
Vanaf 2019 is de huidige regeling van cadeaubonnen te vervallen en vervangen door 

een nieuw systeem met enkelvoudige en meervoudige vouchers. 

1. Een meervoudige voucher is een cadeaubon die niet aan een specifieke 

behandeling of product is gekoppeld. Deze voucher is vrij besteedbaar. 

2. Een enkelvoudige voucher is het best te vergelijken met een “tegoedbon”.  

Deze voucher kan alleen voor een vooraf vastgestelde behandeling(en) 

worden gebruikt. Deze voucher is NIET vrij besteedbaar. 

 

De meervoudige voucher werkt hetzelfde als de huidige cadeaubonnen 

constructie in PodoFile/BeautyFile. 

 

Hieronder staat een video waarin dit stap voor stap wordt uitgelegd. 

https://www.youtube.com/watch?v=bct78KxdfIk&feature=youtu.be 

 

In deze handleiding word de werkwijze van de enkelvoudige voucher (tegoedbon) 

besproken. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=bct78KxdfIk&feature=youtu.be


 

STAP 1: AANMAKEN VAN ENKELVOUDIGE VOUCHER (TEGOEDBON) 

 

Voordat de enkelvoudige voucher (tegoedbon) kan worden gebruikt in 

PodoFile, dient er eerst een tegoedbon per specifieke behandeling te worden 

aangemaakt. 

 

• Klik op praktijk “behandelingen”, “Nieuw”. 

• Vul bij “Behandeling” de naam van de behandeling in waar de tegoedbon 

voor gebruikt mag worden (in dit voorbeeld “Tegoedbon behandeling X”. 

• Vul bij “Prijs” de prijs per behandeling in (dus niet de totale waarde van de 

voucher). 

Kies bij BTW hetzelfde BTW tarief als de behandeling waar de tegoedbon 

betrekking op heeft.  

• Kies bij de behandelgroep de behandelgroep van de behandeling die hoort 

bij de tegoedbon. 

Bijvoorbeeld: U wilt een tegoedbon uitgeven voor een behandeling die valt 

onder de behandelgroep “cosmetische voetverzorging”.  

Kies dan bij de behandelgroep voor de tegoedbon ook voor de 

behandelgroep “cosmetische voetverzorging”. 

• Druk hierna linksboven op “opslaan” en daarna rechtsboven op het kruisje 

om het scherm te sluiten. 

 
 

  



STAP 2: VERKOPEN VAN EEN ENKELVOUDIGE VOUCHER. 

 

• Zoek in het programma de cliënt op aan wie u een enkelvoudige voucher 

wil verkopen. 

• Kies aan de rechterkant het tabblad “rekening”. 

• Kies op de rekening bij behandeling “Tegoedbon behandeling X”. 

• Let op: Bij “Aantal” dient altijd het aantal behandelingen te staan 

waarvoor de tegoedbon geldig is.  

In dit voorbeeld is uitgegaan van 10 behandelingen. 

 

• Indien gewenst kunnen er ook andere producten en/of behandelingen op 

de rekening worden gezet. 

• Geef aan hoe de cliënt wenst te betalen (contant, pin, factuur). 

• Boek nu de rekening in door op “optellen” en “inboeken” te klikken. 

 

 

  



STAP 3: INNEMEN VAN EEN ENKELVOUDIGE VOUCHER (TEGOEDBON). 

 

• Zoek in het programma de cliënt op aan wie u een enkelvoudige voucher 

wilt verkopen. 

• Kies aan de rechterkant het tabblad “rekening”. 

• Zet de behandeling op de rekening waarvoor de tegoedbon geldig is. 

• Kies op de tweede regel in de rekening bij behandeling “Tegoedbon 

behandeling X”, vul bij aantal -1 in. 

• Boek nu de rekening in door op “optellen” en “inboeken” te klikken. 

 

 


