
 Touch screen kassasystemen 
 Verkoop en verhuur 
 Eigen software 
 

 

Horecatouch BV 
Meerlaan 6 info@horecatouch.be Tel 09 360 99 44 
9620 Zottegem www.horecatouch.be Fax 09 360 99 46 

Handleiding Horecatouch  - btw percentages 
 
U mag de horecatouch Main opstarten, dit icoontje staat normaal bovenaan rechts op uw 
bureaublad, u mag dubbelklikken op dit icoontje 

 
 

Druk nu op de groene V.  
 
Geef uw betreffende mastercode in zoals deze door uzelf gekend is, en druk op de groene V. 
 
 

 

 
 
 

BTWcodes 
1 = 0 %   bv: waardebon 
2 = 6 %   voeding meeneem + dranken meeneem (geen alcoholische dranken) 
3 = 12 %  voeding ter plaatse 
4 = 21 % dranken ter plaatse (zowel fris als alcoholisch) + Alcohol meeneem 

 

BTWcodes – nieuwe regel 
1 = 0 %   bv: waardebon 
2 = 6 %   Voeding zowel meeneem als ter plaatse 
   Dranken zowel meenem als ter plaatse, uitgezonderd alcoholische drank meeneem 
3 = 12 %  / 
4 = 21 % Alcoholische dranken meeneem 
Ps: mogelijk kan het dat bvb luxeproducten zoals kreeft en dergelijke aan 21 % blijven. Bij twijfel 
contacteert u best uw boekhouder. 
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Familie 
Een familie is een groep van artikelen. Door artikelen zoals ‘cola’ te groeperen in families zijn we in 
staat snel een wijziging te doen aan bijvoorbeeld de btw code. 
Vb: Cola, sprite, ice tea, … zijn artikelen in de familie ‘FRISDRANKEN’. 
 
De BTWcode is ingevuld in de familie.  
U mag bovenaan in de grijze balk klikken op Basisbestanden/Artikelen/Families 

 
Hier selecteert u de familie die u wil wijzigen door te dubbelklikken op de familie of bovenaan rechts 

op de te klikken 
 

 
 
In het veld van de btw code kunt u nu de correcte code toekennen. Je mag de wijzigingen opslaan 
door rechtsboven op de het blauwe disketje te klikken. 
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Artikelen 
We hebben daarnet de btw codes op familie niveau gecontroleerd maar we gaan dit nog gaan 
controleren per artikel. 
 

 
In de gele balk mag je nu klikken op artikelen 
 

 
 
Staat de btw-code in het rood: btw-percentage is correct zoals ingegeven in de familie 
Staat de btw code niet in het rood, dan wijkt deze af van de btw-code op familieniveau. 
 
Hoe wijzig je deze btw code? 
Je dubbelklikt op het artikel of je tikt het artikel aan en klikt rechtsboven op de  
Onderaan recht kan je nu de correcte code aanpassen. Je slaat de wijzigingen op door dan 
rechtsboven terug op het blauwe disketje te klikken. 

 
(hier is btw code ‘nul’ ingegeven, dus volgt dit artikel de btw code die op familie niveau is ingegeven) 
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Alcoholische dranken Meeneem 
2 opties: 

 U maakt de Alcoholische dranken dubbel aan, 1x aan 6% voor ter plaatse, 1x aan 21% voor 

meeneem. 

 

 U maakt een knop aan ‘Divers Alchohol Meeneem’ aan 21%, en u vinkt ‘Variabele Prijs’ aan. 

Heeft u bij uw meeneem ook wijn of biertjes, dan kunt u onder deze knop het bedrag 

ingeven en zal dit aan 21% gerekend worden. 

U mag ook ‘nooit een andere BTW code toestaan’ aanvinken. 

 

 


