
27. Gaston Software

Voertuig verkopen 

1. Ga met uw muisaanwijzer naar het Gaston logo midden boven zodat de “snelkeuze tegels” 
tevoorschijn komen.

2. Kies voor de tegel “Voertuig verkopen”

3. Kies “Nieuw” of klik op het + teken
4. Kies “Passant” of kies de juiste klant voor wie u de voertuig factuur wilt maken. U kunt uiteraard 

ook direct een nieuwe klant aanmaken via de TAB “ Klant” waar u de klant gegevens invoert en 
klikt op “Maak een nieuwe klant”

5. Indien u eerst een offerte wilt maken, klikt u rechtsboven “Offerte” aan. Dit moet u nu doen, 
want als u al een voertuig hebt gekozen lukt dat niet meer!
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6.   Klik op “✱ Selecteer het te verkopen voertuig…“ om een voertuig uit uw voorraad te kiezen.
7.   Klik onderin op “Autoverkoop” als u een voertuig order, offerte of factuur wilt maken van een 
voertuig dat nog niet in uw voorraad is opgenomen.
8.   Vul alle gegevens correct in. U kunt onderin de afgesproken totaal “Prijs incl. BPM/BTW” 

invullen. Alle overige ingaven zoals Leges e.d. hebben dan geen invloed meer op de afgesproken 
prijs. Vink “Marge” aan als het een marge verkoop betreft, indien niet aangevinkt dan betreft het 
een Nieuw of Gebruikt BTW voertuig. Klik op OK om de Autoverkoopregel op de order te plaatsen.

9.  U kunt op dezelfde wijze voertuigen inruilen. Klik onderin op “Autoinruil” waarop Gaston na een 
klik op het vergrootglas, de voertuigen laat zien die aan deze klant gekoppeld zijn. Onderin kunt u 
met 1 klik de “voertuigen van alle klanten weergeven”. Uiteraard mag u ook een Nieuw voertuig 
aanmaken m.b.v. het juiste kenteken. Bij inruil van een Marge voertuig wordt altijd de Marge-BTW 
verklaring mee afgedrukt ter ondertekening.

10.  U kunt desgewenst onderdelen en/of diensten toevoegen. Deze worden als Opties en 
Accessoires opgenomen op de order. U kunt deze accessoires onder de Verkoop krijgen door in 
de onderdeel regel op het puzzelstukje te klikken, en vervolgens op de Verkoop auto te klikken.
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