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Kostengroepen 

 
In de overzichten van behandeling- en kostengroepen staan de basisgrootboekrekeningen van uw 
softwarepakket met bijbehorende rubrieken in Sturen op Cijfers. In de toelichting leest u welke 
gegevens in een grootboekrekening worden geboekt.  

 
Opmerking: Deze tabel is geldig voor de grootboektabel die standaard in PodoFile aanwezig is. 

 
 

Behandelinggroepen en behandelingen (excl. BTW) 

Podofile 
Grootboekrekeningen en 
omschrijvingen 

Sturen op Cijfers 
 
Rubrieken 

Toelichting 

8100 
 
8101 
 
8102 
 
8120 
 
8121 
 
8122 

Opbrengst Verkoop 
Voetverzorging (0) 
Opbrengst Verkoop 
Voetverzorging (L) 
Opbrengst Verkoop 
Voetverzorging (H) 
Opbrengst Verkoop 
Overig (0) 
Opbrengst Verkoop 
Overig (L) 

Opbrengst 
Verkoop Overig (H) 

Netto omzet artikelen Verkoopproducten / -artikelen. Deze wordt 
in de pedicuresoftware geregistreerd bij het 
maken van de factuur voor de klant. 

8000 
 
8001 
 
8002 

Opbrengst 
Basisbehandelingen (0) 
Opbrengst 
Basisbehandelingen (L) 
Opbrengst 
Basisbehandelingen (H) 

Netto omzet behandelingen – 
Groep Basisbehandelingen 

Volledige behandeling; inclusief eelt 
verwijderen, nagelbehandeling, likdoorns, 
drukvrij leggen (van nagel of plaats waar 
likdoorn zat), kloven, anamnese. Kleine 
voetmassage. 

8010 
 
8011 
 
8012 

Opbrengst Behandelingen 
risicovoet (0) 
Opbrengst Behandelingen 
risicovoet (L) 
Opbrengst 
Behandelingen risicovoet 
(H) 

Netto omzet behandelingen – 
Groep Behandelingen risicovoet 

Diabetische voet. Reumatische voet. Overige 
risicovoeten (zorgverzekeraars vergoeden 
ook andere risico’s bijv. bij vaatproblemen 
en spastische voet). Voetscreening. 

8020 
 
8021 
 
8022 

Opbrengst Specialistische 
technieken (0) 
Opbrengst 
Specialistische 
technieken (L) 
Opbrengst Specialistische 
technieken (H) 

Netto omzet behandelingen – 
Groep Technieken 

Nagelbeugels. 
Nagelreparaties/nagelregulatie. Orthese. 
Antidruktechnieken 
(drukverdelingstechniek). 

8030 
 
8031 
 
8032 

Opbrengst Overige 
behandelingen (0) 
Opbrengst Overige 
behandelingen (L) 
Opbrengst Overige 
behandelingen (H) 

Netto omzet behandelingen – 
Groep Overige behandelingen 

Deelbehandelingen; dit zijn: eelt/kloven, 
likdoorns, nagelaandoeningen behandelen, 
controlebehandeling. Voetwrat. 
Schimmelnageldiagnostiek. 
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Behandelinggroepen en behandelingen (excl. BTW) vervolg 

8040 
 
8041 
 
8042 

Opbrengst Cosmetische 
voetverzorging (0) 
Opbrengst 
Cosmetische 
voetverzorging (L) 
Opbrengst Cosmetische 
voetverzorging (H) 

Netto omzet behandelingen – 
Groep Cosmetische 
voetverzorging 

Luxe behandeling (als basisbehandeling maar 
met voetscrub, voetbad en uitgebreide 
been- en voetmassage).Voetpakking. Voet- 
en onderbeenmassage. Lakken nagels. Nail- 
art. 

8050 
 
8051 
 
8052 

Opbrengst 
Deelbehandelingen (0) 
Opbrengst 
Deelbehandelingen (L) 
Opbrengst 
Deelbehandelingen (H)) 

Netto omzet behandelingen – 
Groep Nevenbehandelingen 

Schoonheidsverzorging. Beenharsen. 
Lichaamsmassage. 
Manicure/nagelstyling. 
Voetreflexzonebehandeling. 
Sportmassage. E.a. 

8060 
 
8061 
 
8062 
 
8070 
 
8071 
 
8072 

Opbrengst extra 
behandelingen I (0) 
Opbrengst extra 
behandelingen I(L) 
Opbrengst extra 
behandelingen I (H) 
Opbrengst extra 
behandelingen II (0) 
Opbrengst extra 
behandelingen II (L) 
Opbrengst extra 
behandelingen II (H) 

Netto omzet behandelingen – 
Groep Nevenbehandelingen 

Zelf te bepalen behandelinggroepen voor 
andere dan reeds genoemde behandelingen. 

8100 
 
8101 
 
8102 

Opbrengst verkoop 
Voetverzorging (0) 
Opbrengst verkoop 
Voetverzorging (L) 
Opbrengst verkoop 
Voetverzorging (H) 

Netto omzet producten  

8120 
 
8121 
 
8122 

Opbrengst verkoop Overige 
(0) 
Opbrengst verkoop Overige 
(L) 
Opbrengst verkoop Overige 
(H) 

Netto omzet producten  

8200 
8201 
8202 

Overige opbrengsten (0) 
Overige opbrengsten (L) 
Overige opbrengsten (H) 

Netto omzet overige Ontvangen huur ingeval van verhuur van de 
praktijkruimte. 
Teruggave in het kader van de KOR. 
Dit wordt geregistreerd zodra u de factuur 
maakt. 

8300 
 
8301 
 
8302 

Opbrengst 
nevenactiviteiten (0) 
Opbrengst 
nevenactiviteiten (L) 
Opbrengst 
nevenactiviteiten (H) 

Netto omzet nevenactiviteiten Inkomsten uit lesgeven, commissies, etc. Dit 
wordt geregistreerd zodra u een declaratie 
maakt met behulp van de pedicuresoftware. 
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Kostengroepen en kosten (excl. BTW) 

Podofile 
Grootboekrekeningen en 
omschrijvingen 

Sturen op Cijfers 
 
Rubrieken 

Toelichting 

4100 Loonkosten Loonkosten medewerkers 
(incl. werk derden) 

Bruto lonen brutoloon plus werkgeverslasten. 
op basis van de loonadministratie. Tel elk 
kwartaal een kwart van de vakantietoeslag 
mee. 
Betalingen aan de medewerker met VAR op 
basis van de ontvangen facturen (excl. BTW). 

7000 
 
7001 
 
7002 

Inkopen 
verbruiksproducten (0) 
Inkopen 
verbruiksproducten (L) 
Inkopen 
verbruiksproducten (H) 

Inkoop omzet behandelingen Inkoop t.b.v. van omzet behandelingen: alle 
gebruiks- en verbruiksmaterialen. 
NB. Inkoop wordt niet op deze nummers 
geboekt, maar op de balansrekening 
Voorraad. 

7100 
 
7101 
 
7102 

Inkopen verkoopproducten 
(0) 
Inkopen verkoopproducten 
(L) 
Inkopen verkoopproducten 
(H) 

Inkoop omzet artikelen Inkoop van verkoopproducten / -artikelen. 
NB. Inkoop wordt niet op deze nummers 
geboekt, maar op de balansrekening 
Voorraad. 

7200 Kosten overige 
opbrengsten 

Inkoop omzet overige Speciale inkopen voor overige opbrengsten 
(m.n.) verhuur. Dit zal weinig voorkomen. 

7300 Kosten nevenactiviteiten Inkoop omzet nevenactiviteiten Speciale inkopen voor nevenactiviteiten. Dit 
zal weinig voorkomen. 

4200 Overige personele kosten Overige kosten per groep – 
Groep Overige personele kosten 

Opleiding, bedrijfskleding en 
reiskostenvergoeding. 

4300 Huisvestingskosten Overige kosten per groep – 
Groep Huisvestingskosten 

Huur, energie, onderhoud, schoonmaak, 
belasting en verzekering. 

4500 Kantoor-, inventaris- en 
machinekosten (< € 450 ) 

Overige kosten per groep – 
Groep Kantoor-, inventaris- en 
machinekosten 

Onderhoud inventaris en machines, kleine 
aanschaffingen en kantoorartikelen. 

4600 Reclame-, verkoop- en 
communicatiekosten 

Overige kosten per groep – 
Groep Reclame-, verkoop- en 
communicatiekosten 

Reclame/promotie, representatie, 
verpakking, telefoon, internet en porti. 

4400 Auto- en vervoerskosten Overige kosten per groep – 
Groep Auto- en vervoerskosten 

Onderhoud, belasting, verzekering, brandstof 
van de zakelijke auto. 

4650 Accountants-, advies- en 
beheerkosten 

Overige kosten per groep – 
Groep Accountants-, advies- en 
beheerkosten 

Honorarium van de accountant/boekhouder, 
adviezen en algemene verzekeringen. 

4800 
9990 

Diverse kosten 
Betalingsverschillen 

Overige kosten per groep – 
Groep Diverse kosten 

Contributies, lidmaatschappen, abonne- 
menten. 

4700 Afschrijvingskosten Overige kosten per groep – 
Groep Afschrijvingskosten 

Afschrijving huisvesting, inventaris, machines, 
auto. Boek de afschrijvingskosten per 
kwartaal. 

4900 Rente en bankkosten Overige kosten per groep – 
Groep Rente en bankkosten 

Rente (hypothecaire) leningen, bankkosten, 
ontvangen rente. 
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Toelichting: 
Grootboekrekening 4500 “Kantoor-, inventaris- en machinekosten” is bedoeld voor kosten met een 
aanschafwaarde < € 450 excl. BTW. Bij een aanschafwaarde > € 450 excl. BTW vindt afschrijving plaats. 

 
Door het gebruik van de agendafunctie in uw softwarepakket registreert u alle afspraken met klanten en 
alle werkzaamheden voor uw praktijk.  
 

 
 

 

Arbeidsproductiviteit 

1. Gewerkte uren medewerkers Alle afspraken met klanten en alle werkzaamheden ten behoeve 
van uw praktijk. 
Ook het bijhouden van de administratie, het schoonmaken, de 
scholing/opleiding én de eventuele nevenactiviteiten. 
Privéafspraken vallen erbuiten. 

2. Gewerkte uren ondernemer 

3. Gewerkte uren behandelingen De tijd die nodig is voor alle direct met een behandeling 
samenhangende werkzaamheden, incl. voorbereiden van de 
behandeling, bijwerken van de klantkaart en maken van de 
factuur. 

4. Gewerkte uren nevenactiviteiten De gewerkte tijd voor nevenactiviteiten zoals lesgeven, 
commissies, etc. 

 

 
 
 

 

Klanten, afspraken, behandelingen 

1. Aantal klanten behandeld Het aantal klanten dat in een kwartaal een of meer malen is 
behandeld. 

2. Aantal afspraken Het aantal afspraken voor behandelingen. 
Een controlebehandeling (ook bij een tarief = € 0) wordt 
beschouwd als een behandeling, dus ook de afspraak hiervoor 
komt in de agenda. 
Een afspraak bestaat minimaal uit één behandeling, maar kan ook 
meerdere behandelingen omvatten. 

3. Aantal artikelen Het aantal verkochte artikelen. 

4. Aantal behandelingen Het aantal behandelingen dat u heeft gefactureerd. 

 


