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Voor de openingsuren

 praktische zaken

•Lichten aandoen + verwarming opzetten (draaien aan thermostaat 
van maantje naar zonnetje)
•PC opzetten
•Bord buiten zetten
•Koffie en thee zetten, eventueel suiker, melk en koekjes aanvullen
•Afwas doen
•Vuilbakjes legen indien nodig
•Ruimte vegen + eventueel met nat (poetsgerief staat in ketelruimte) 
+ eventueel spiegel en ruiten proper maken + tafel proper maken
•Nakijken of op tafel nog voldoende materiaal ligt om te prijzen

Computer

•Beginscherm: dubbelklik op icoon ‘kassa’. PC is traag dus geduld is 
nodig

•Zet printer van stickers op en zorg dat er een bakje voor ligt.
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Aankopen klant

 Gewone aankopen

•scan de barcode
•tik het bedrag van het product in via de cijfertoetsen op het scherm 
of op het toetsenbord (kijk steeds na of je juist bedrag hebt ingetikt, 
kommateken werkt soms niet)
•druk op OK
•scan het volgende product en herhaal alles tot je alle producten hebt 
gescand
•Vertel de klant het totaalbedrag en vraag de betalingswijze
•Indien cash: tik op het scherm of via het toetsenbord het cash bedrag 
dat de klant je geeft (vb 20) en klik met de muis op de toets ‘cash’
Op het scherm kan je dan lezen hoeveel wisselgeld je moet terug 
geven.
•Geef wisselgeld terug indien nodig en overhandig klant 
aankoopbewijs
•Indien bancontact: tik op BC-kaske op knop menu, dan op OK, voer 
dan bedrag in en kijk ALTIJD na of bedrag correct is (gebruik geen 
komma, toestel doet dit zelf), druk op OK. Draai kaske naar klant, 
kaart insteken, klant drukt op OK ter bevestiging van bedrag, pincode 
+ OK. Indien ‘approved’ op scherm kaske, druk op PC op de knop 
‘kaart’. Overhandig klant aankoopbewijs
•Procent: groen stickertje is 30% korting, rood stickertje is 50% korting
Hoe procent ingeven: scan artikel, geef prijs in, druk op ok, tik 
getal in van korting (vb 30) en klik dan op knop ‘% korting’. Ga dan 
gewoon verder als anders met eventueel andere producten of lees 
totaalbedrag

Cadeaubons

 Aankoop cadeaubon

cadeaubons liggen in bakje onder de toonbank (enveloppe + kaartje)
waarde door aankoper zelf te bepalen, zijn onbeperkt geldig, kunnen 
gebruikt worden voor huur of voor aankopen
•neem blad ‘cadeaubon’ en vul in (volgnummer, aankoopdatum, 
bedrag, betalingswijze)
•vul cadeaubon in: waarde + te besteden bij Re-Love, the joy of 
secondhand and handmade + geef cadeaubon een volgnummer (zie 
blad cadeaubon)
•laat aankoper zijn naam als schenker noteren
•noteer datum aankoop en handtekening
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•steek aankoopbon in bijhorende enveloppe
•klik op het rode vak ‘kadoBon’, geef bedrag in dat klant wenst, klik 
op OK, kies betaalwijze (cash of kaart) en reken af

 Gebruik cadeaubon als betaalmiddel voor aankopen

•scan alle artikelen en zeg klant het totaalbedrag te betalen
•geef bedrag in van de kadobon en klik op paarse vak ‘kadobon. 
•Reken daarna de eventuele rest af met kaart of cash. 
•indien waarde cadeaubon hoger dan aankoopbedrag: streep bedrag 
op bon door en verander in overblijvend bedrag + paraf bij zetten en 
datum.

 Gebruik cadeaubon als betaalmiddel rekhuur

•volg alle stappen om rekhuur in orde te maken.
•Toets het bedrag in van de huur via het toetsenbord en klik op de 
paarse knop ‘Kado Bon’
•neem de bon in ontvangst, noteer datum ontvangst op achterkant en 
leg bij blad ‘cadeaubons’

registratie nieuwe klant

laat huurder het formulier ‘huurovereenkomst’ invullen.
Klik op klant, daarna op nieuw. Je krijgt een klantnummer. Noteer dit 
onmiddellijk in de rechterbovenhoek van de huurovereenkomst en 
omcirkel het
Vul alle gegevens in. Opgelet: begin met voornaam (is gemakkelijker 
om nadien op te zoeken). Naar onder gaan doe je met de pijltjes. 
Extra opletten: vul bankrekeningnummer op de juiste plaats in (staat 
anders op PC dan op blad en vul in op volgende manier BE..spatie….
spatie….spatie….
Druk op OK en druk nog eens op OK
Kies aantal weken (vb 4) en kies rek of schab of draaitoren
Schrijf de info op je scherm op de huurovereenkomst (plaats nr + 
startdatum en einddatum + prijs + betaalwijze cash of BC)
Na betaling schrijf je op betaalbewijs de klantnummer en de 
huurperiode en geeft dit met de klant mee
Geef de klant zijn klantnummer mee (gelamineerd velcro) om dit op 
zijn rek te plaatsen en wijs de klant zijn rek aan (of laat hem kiezen). 
Pas het rek aan indien nodig
Steek de huurovereenkomst in de kaft
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Verlenging huur of reeds bestaande klant die opnieuw huurt

Vraag of klant zijn klantnummer weet, indien niet ga je op naam 
moeten zoeken
Klik op klant, vul ofwel een klantnummer in ofwel pijltje naar beneden 
en vul een naam in 
Gevonden? Kijk samen met klant de gegevens na om te zien of alles 
nog correct is. Indien niet: klik op wijzigen, ga naar lijn die moet 
veranderd worden, verwijder de gegevens en vul nieuwe gegevens in. 
Klik op OK. Indien wel correct, klik op OK
Klik op aantal weken dat klant wil huren (vb 4) en klik dan op soort (vb 
rek, schab,…). Opgelet: als een klant de huurperiode niet op dezelfde 
dag wil laten starten maar op een datum in de toekomst, verander 
de datum dan met de pijltjestoetsen op het scherm (+ om de datum 
verder te laten lopen)
Zoek in de kaft naar de bijhorende huurovereenkomst. Zit er aan 
de achterkant al een blad met verlenging, neem dat en ga daar op 
verder. Indien niet, neem een blad voor verlengingen. Vul dit blad in 
(info huurperiode staat dan op scherm) en laat klant handtekenen + 
datum. Steek dit formulier opnieuw bij de huurovereenkomst en steek 
dit op de correcte plaats in de kaft
Komt de klant dezelfde dag ook rek vullen, geef de klant het 
klantnummer (gelamineerd velcro) om op zijn rek te kleven en pas het 
rek aan indien nodig

Afdrukken stickers

Klik op ‘klant’, vul in klantnummer (of zoek op naam indien klant zijn 
klantnummer niet weet) en klik op de correcte naam
Klik op ‘plaatsen’
Klik op het reknummer (datum). Indien je geen reknummer vindt wil dit 
zeggen dat de huurperiode is afgelopen en kunnen er geen stickers 
meer worden afgedrukt
Klik aantal (vb 50) en dan op etiket. Kijk na of printer opstaat!
Om terug te gaan naar beginscherm druk je op ‘annuleer’
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Nakijken stand van zaken

Klik op ‘klant’
Vul klantnummer in of zoek op naam en klik op de correcte naam
Klik op ‘plaatsen’
Je krijgt de informatie te zien

Praktische zaken

Sluiten winkel

PC en bancontact

Zorg dat alle betalingen afgerond zijn dus wacht tot ook de laatste 
klant buiten is
Als eerste bij afsluiten kaske bancontact nemen
Druk op menu, druk op F2 (pijl naar beneden) tot donker gekleurd 
staat op 3. Reports – klik op OK – F2 (pijl naar beneden) tot 1. Print – 
druk ok OK – donker gekleurd staat op 0. Current totals – druk op OK 
– donker gekleurd staat op 0. FD EMS – druk op OK. Je krijgt dan een 
klein uitprint. Trek dit voorzichtig los
Pc: klik op ‘functies’, klik op ‘afsluiten verkoop’, klik op Z-rapport, 
neem uitprint uit printertje
Leg uitprint van bancontact en van PC op bureau in keuken
Sluit kassasysteem uit door te klikken op ALT + F4 (toetsenbord)
Sluit computer af

 praktische zaken

Begin pas met sluiten als alle klanten ook effectief buiten zijn!
Haal het bord binnen
Terug hangen van kleding aan de pashokjes in de juiste rekken
Kannen koffie en thee naar keuken brengen, legen en proper maken
Verwarming uitzetten (van zonneke naar maantje draaien op 
thermostaat)
Alle lichten uitdoen
Deur op slot draaien
Poort sluiten
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