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VRAAGSTELLING 

Hoe maak ik voor petflessen een artikel ‘statiegeld’ aan dat automatisch wordt mee besteld? 
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1. Departement Statiegeld aanmaken 

• (1) Maak allereerst een nieuw departement ‘Statiegeld’ aan door een bestaand departement te kopiëren 

(Bijvoorbeeld ‘teksten’) en te hernoemen. 
• (2) Zorg ervoor dat dit departement gekoppeld wordt aan de groep ‘Diversen’. Op deze groep zou 0% btw 

op ingesteld moeten zijn. 

• (3) Haal eventueel de verkoopzones uit dit departement. 
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2. Artikel Statiegeld aanmaken 

• (1) Maak vervolgens een artikel ‘Statiegeld’ aan door bijvoorbeeld ‘cola’ te kopiëren en de naam aan te 

passen. Verkoopzones moeten hier blijven staan. 

• (2) Wijzig het departement naar het zojuist aangemaakte ‘Statiegeld’.  
• (3) Verander de prijs naar € 0,15.  

• (4) Zorg ervoor dat het vinkje ‘Gebruik BTW-groep’ aan staat. 
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3. Optie Statiegeld aanmaken 

• (1) Ga naar de opties en kopieer een bestaande optie. Pas de naam aan naar ‘Statiegeld’. Verkoopzones 

moeten hier blijven staan. 

• (2)(3) Haal eerst eventueel reeds aanwezige artikelen uit de optiegroep. Voeg nu het zojuist aangemaakte 

artikel ‘statiegeld’ toe aan de optiegroep. 
• (4) Zet de vinkjes voor ‘Print’ en ‘Toon in keukenscherm’ uit. 
• (5) Pas de prijs aan naar €0.15 
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4. Optie Statiegeld koppelen aan een petfles 

• (1) Open een petfles artikel en ga naar tab ‘3 Opties’.  
• (2) Zet het vinkje ‘Has default options’ aan. 
• (3) Voeg nu een verplichte optie toe door op ‘nieuw’ te klikken. Selecteer de optie statiegeld en druk 

onder het kopje standaard artikelen wederom op ‘nieuw’.  
• (4) Selecteer nu het artikel ‘statiegeld’. 
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5. Automatisch bestellen van standaard optie aanzetten 

• (1) Ga naar restaurant gegevens. 

• (2) Ga naar pagina 7. 

• (3) Zet het vinkje aan bij ‘Auto-bevestig standaard opties’. 
• (4) Sla de instellingen op. 
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6. Werking 

We hebben nu een standaard optie gekoppeld aan een petfles artikel. Deze standaard optie bestaat uit een 

artikel statiegeld van € 0,15. Dit artikel wordt automatisch mee besteld op het moment dat we de petfles 

aanslaan.  

In het orderscherm zie je dat er een ‘Infused Water’ met optie statiegeld is aangeslagen. Statiegeld zie je niet 

terug op de bestelbon, wel op de rekening. Op de rekening zal tevens te zien zijn dat dit tegen 0% btw is. 

 

 
 

 


