Februari 2013: de verwijderingsbijdrage verdwijnt
Nadat in 2011 in Nederland al de verwijderingsbijdrage verdween voor koffiezetters en andere
kleinere apparaten, verdwijnt nu ook de laatste groep, namelijk die op 'groot witgoed' (koelkasten,
ovens, vaatwassers, etc.). De datum vanaf wanneer u dit niet meer hoeft te incasseren en af te
dragen lijkt 13 februari 2013 te zijn. (Bron: http://www.wecycle.nl/bedrijven/producent-enimporteur/financiële-aspecten/financiering-collectief-inzamelsysteem.html ).
NB: voor zover bekend verandert er in België niets en blijft aldaar de recyclagebijdrage gewoon van
kracht.
Om de overgang te vergemakkelijken hebben we een extra functie in de software opgenomen. Om
deze te zien moet u het service-pack van 28-01-2013 of later hebben geïnstalleerd.
U vindt deze onder Instellingen | Preferenties | Uitschakelen verwijderingsbijdrage.

Het is in ieder geval handig om direct het vinkje aan te zetten in 'Vanaf nu niet meer automatisch
verwijderingsbijdrage toevoegen bij artikelen'. Mocht u toch nog apparaten verkopen en afleveren
vóór 13 februari dan kunt u altijd met de hand in de order de verwijderingsbijdrage er nog even bij
zetten.
Overigens zal bij de eerste download van een artikelbestand na 13 februari er automatisch een
update meekomen die de verwijzingen naar verwijderingsbijdragen verwijdert. Dus ook als u deze

instelling niet zelf maakt zal na de eerste bestandsupdate (na 13 februari 2013) het
verwijderingsbijdrage-mechanisme voor Nederlandse artikelen worden uitgeschakeld.
In de lopende offertes en orders staat normaal gesproken de verwijderingsbijdrage nog automatisch
opgenomen. U kunt deze met de hand aanpassen (uitschakelen), mits het artikel nog niet is
uitgeleverd of gefactureerd.

Als u veel lopende offertes en orders hebt én u gebruikt de afleverfunctie en/of de factureerfunctie,
dan kunt u ook de automaat die in bovenstaand scherm getoond wordt gebruiken. Alle lopende
offertes en orders die artikelen bevatten die nog niet zijn uitgeleverd of gefactureerd, worden dan
ontdaan van de verwijderingsbijdrage.
Let op: als u geen afleverbonnen maakt in onze software en ook niet factureert met onze software
dan moet u deze functie NIET gebruiken (omdat dat de verwijderingsbijdrage in alle offertes en
orders zou weghalen).
Voor die gevallen is er nog de optie om een eigen lijst met referentienummers te gebruiken, dit is
een Excel spreadsheet waarin u in de eerste kolom alle referentienummers plaatst die aangepast
moeten worden. U moet dit spreadsheet bewaren als tab-gescheiden tekstbestand. U leest dit
spreadsheet in door de optie 'Eigen lijst gebruiken' aan te vinken en dan op de knop 'Lijst inlezen'
(die dan verschijnt) te drukken. Mocht u deze functie willen gebruiken en hier begeleiding bij
wensen, neem dan even contact op met onze helpdesk.
Optie 'rond eindbedrag inclusief verwijderingsbijdrage gelijk houden'
Als u hier een vinkje in zet dan worden wel de verwijderingsbijdragen uit de order verwijderd, maar
dan zullen we, als er een rond eindbedrag is ingevuld, de slotkorting opnieuw berekenen (ietsje
minder korting geven) zodat ook na het verwijderen van de verwijderingsbijdrage de order op het
afgesproken rond eindbedrag uitkomt. Het afgesproken rond eindbedrag blijft dan voor de
consument hetzelfde en u behaalt een klein voordeel, omdat u de verwijderingsbijdrage niet meer
hoeft af te dragen.
Zoals in het scherm ook vermeld staat is deze berekenwijze alleen mogelijk als er nog geen
(deel)facturen op de order zijn gemaakt (aanbetalingsfactuur mag wel).
Deze aanvullende functie is beschikbaar vanaf het service-pack van 7 februari 2013.

