
33. Gaston Software

Werken met de contracten administratie! 

1. Start Gaston en klik linksonder op “Starten”.
2. Klik in “Contracten” en kies “Contracten” 
3. Klik linksboven op “Nieuw contract”.
4. U kunt nu een contract aanmaken waarbij periodiek gefactureerd gaat worden. 

(Eenmalig, maandelijks, 4 wekelijks, kwartaal, halfjaarlijks of jaarlijks)
5. Deze contract facturatie kunt u gebruiken voor o.a.: onderhoudscontracten, lease voertuigen, 

verhuur van de werkplaats etc.
6. In het programma “View contracten” heeft u een volledig overzicht van alle contracten.
7. Tevens kunt u links bovenin via “Aanpassen contracten” de selectie contracten die op dat 

moment op het scherm staat aanpassen met betrekking tot de Einddatum, Opzegdatum, 
Betalingsconditie of procentuele prijsverhoging.

8. Met het programma “Contracten termijnfacturering” genereert u de te factureren contracten. Dit 
doet u per frequentie. Werkt u met meerdere frequenties dan moet u die ook steeds kiezen 
(b.v. eerst maand en dan kwartaal)

9. Voer de juiste datum in, kies de juiste frequentie en de contracten die aan die criteria voldoen 
worden gepresenteerd. Deze kunt u per stuk, in serie of allemaal selecteren (via het bovenste 
selectie hokje selecteert u ze allemaal) waarna u met de rechter muistoets op een van de 
contracten alle geselecteerde contracten kunt orderen.

Pagina �  van �1 3



10. Van deze contracten worden nu (werk) orders gemaakt. Deze orders kunt u oproepen in de 
werkorder administratie en factureren.

11. Indien u echter meerdere contracten voor dezelfde klant maakt, dan kunt u deze klant op 
“Verzamel factuur” zetten via de TAB “Postadres/Financieel” in het klantenscherm.

12. Deze contracten kunnen vervolgens via het programma “Verzamelfacturatie” vanuit de 
“Werkplaats” factureren.

13. LET OP: verzamel facturen kunt u niet heropenen en corrigeren dus maak daar ALTIJD 
eerst een proefafdruk en controleer deze zorgvuldig voor u de definitieve verzamel 
factuur maakt.

14. Dit is een voorbeeld van een losse contract factuur.
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15. Dit is een voorbeeld van een verzamel contract factuur

Datum spelregels:

U maakt een contract met de ingangsdatum 01-02-2017.
Als u de contract termijn facturering opstart zet daar dan de factuur datum op: 01-02-2017 want 
alleen zo gaat u hele maanden factureren. Zet u daar de datum 15-02-2017 neer, dan zal de 
periode van 15-02-2017 t/m 14-03-2017 gefactureerd gaan worden.
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