CALCULATIE VOOR
SCHILDERS EN AFBOUW

Waarvoor gebruik je Calculatie?
Met deze add-on van CannonBill kun je onderbouwde berekeningen maken voor je
offertes. Onmisbaar voor schilders en afbouwbedrijven. Je voert je meetgegevens in,
je berekent prijzen op basis van standaard bewerkingssystemen en je verstuurt
offertes via e-mail. Mét een handige akkoordknop.
Deze add-on werkt ook op de app, dus je kunt op locatie calculaties maken!

Hoe maak ik een offerte met calculatie?
●

Ga via menu naar Offertes en klik op Nieuwe offerte

●

Kies een relatie (of voeg met + een nieuwe relatie toe)

●

Vink de optie Offerte met calculatie aan

Calculatiegegevens
Bij Calculatiegegevens kan je een keuze maken of er een opname ter plaatse is

geweest of dat de offerte gemaakt wordt o.b.v. bestek en tekeningen. De gemaakte
keuze wordt vermeld op de offerte.
Wil je een eerder gemaakte calculatie opnieuw gebruiken? Dan kan je kiezen voor
Calculatie importeren. Je selecteert eerst de klant en daarna de calculatie die je
opnieuw wilt gebruiken.
Alle keuzes zijn optioneel, je kunt ook direct op Volgende klikken.
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Gebouwen
●

Kies een gebouwsoort (of voeg met + een nieuw gebouwsoort toe)

●

Gebouwnaam is optioneel en wordt gebruikt bij bijvoorbeeld de naam van
een ziekenhuis, een appartementencomplex of overheidsgebouwen.

●

Vink - indien van toepassing - de optie Ouder dan 2 jaar aan. Het laag BTW
wordt dan van toepassing, mits de juiste werkzaamheid wordt gekozen.

●

Voer het adres in of kies Klantadres om de adresgegevens van de klant over
te nemen

●

Klik op Volgende
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Calculatie
Een bestaand gebouwdeel kiezen

●

Selecteer binnen en/of buiten

●

Klik op Kies Gebouwdeel

●

Selecteer een Gebouwdeel en klik op de knop OK

Een nieuw gebouwdeel maken

●

Selecteer binnen en/of buiten

●

Klik op het + (achter Kies Gebouwdeel)

●

Voer de naam in en als je dit gebouwdeel vaker wilt gebruiken, vink dan
Regel opslaan aan

Klik op het gebouwdeel om verder te gaan....
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Werkzaamheid selecteren
●

Klik op Werkzaamheid kiezen om een bestaande werkzaamheid te
selecteren

●

Kies de gewenste werkzaamheid

●

Klik op OK om te bevestigen

● Klik op de blauwe calculator om verder te gaan.
Let op: De keuze van werkzaamheid is van invloed op alle volgende stappen!
Alle elementen en bewerkingssystemen zijn gekoppeld aan de werkzaamheid.
Maak je zelf een nieuwe werkzaamheid aan, dan zijn hier geen automatische
koppelingen aan.

(Gebouw) element selecteren
● Voer de (eerste) letters in van het element dat je wilt selecteren, bijvoorbeeld
'koz’ voor gevelkozijnen
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(handig om te weten: dit is een zoekveld, dat betekent dat niet alle elementen
zichtbaar zijn in de dropdown. Je kunt het element kiezen door de letters in te
voeren en vervolgens worden de elementen getoond met de gekozen
lettercombinatie)
● óf klik op + om een element toe te voegen.
Let op: altijd een ondergrond toevoegen om in de volgende stap een
bewerkingssysteem te kunnen selecteren.
● Specificatie is optioneel, je hoeft deze dus niet te selecteren.
● Kies ondergrond/materiaal, bijvoorbeeld hout
● Kies eenheid

● (handig om te weten: aan een eenheid zoals 'post' of 'stuks' zit geen verbruik
gekoppeld en kan er dus geen calculatieprijs worden berekend. Dus voor 1
stuk kozijn moet je zelf de juiste prijs invoeren)
● Bij Opmerking kan je eventueel vermelden om welk element het gaat. Ook dit
is geen verplicht veld

● Kies Prijs bepalen om verder te gaan.

Bewerkingssysteem of zelf een omschrijving invullen
● Klik op Kies bewerkingssysteem en selecteer de gewenste bewerking

● Of selecteer Vul zelf een omschrijving in om zelf een beschrijving van de
werkzaamheden te geven.

(deze optie is handig als je geen uitgebreide calculatie wilt maken maar een
offerte met 1 totaalprijs)

Afbeelding 1:
Wil je de bewerkingen zien en/of aanpassen? Klik dan op Bewerkingen tonen.
Via het pennetje kan je het uurtarief aanpassen (eventueel voor de hele
calculatie) of de prijs voor deze bewerking per Eenheid of klik op + om een
nieuw uurtarief toe te voegen.

Handig om te weten: Je standaard uurtarief wijzig je bij Uurtarieven via
Instellingen..
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Let op:
Elke wijziging bevestig je door op de blauwe (opslaan) knop te klikken

Afbeelding 2:
Door bewerkingen aan/ uit te vinken worden ze wel/ niet meegenomen in de
calculatie. Ook is de prijs per bewerking aan te passen
Afbeelding 1

Afbeelding 2

Klik op Meetregels om verder te gaan.
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Meetregels invoeren m1
Voorbeeld 1
Je wilt in totaal 42,5 m1 berekenen:
● voer in: 1 x 4250 cm in.
● Klik op OK

Voorbeeld 2
Je wilt 1 kozijn met de afmeting 120 x 160
berekenen:
● voer in: 2 (onder- en bovenkant) x 120 cm in
en 2 (linker- en rechterkant) x 160 in
● Klik op OK

Voorbeeld 3
Je wilt 4 kozijnen met de afmeting 120 x 160
berekenen.
● vink Aantal zelfde element (merk) aan

● voer in: 4 x 2 (onder- en bovenkant) x 120 cm
en 4 x 2 (linker- en rechterkant) x 160 in
● Klik op OK

Klik op Klaar met invoer om verder te gaan.
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Meetregels invoeren m2
Voorbeeld 1
Je wilt in totaal 22 m2 berekenen:
● voer in 1 x 22 m2
● Klik op OK

Voorbeeld 2
Je wilt 1 deur met de afmeting 95 x 200 berekenen:
● vink Berekenen aan

● voer in 1 x 95 x 200 cm in
●

Klik op OK

Voorbeeld 3
Je wilt 4 deuren met de afmeting 95 x 200
berekenen:
● vink Berekenen aan

● voer in 4 x 95 x 200 cm in
● Klik op OK
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Klik op Klaar met invoer om verder te gaan.
Klik op Terug of Opslaan en Verzenden

Terug
● om een ander gebouwdeel te calculeren
● om toegevoegde kosten te selecteren
● om de totaalprijzen te wijzigen
Opslaan en Verzenden
● om eventuele aanpassingen te doen in het document zoals teksten,
aanvullingen en/of uitsluitingen of onderaan de pagina printopties te kiezen.
Kies tenslotte Opslaan en Verzenden om de offerte met calculatie op te slaan en te
verzenden

9

