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Deelfacturen maken 
In dit artikel zullen we u uitleggen hoe u in Troublefree Retail deelfacturen kan maken. Mocht u in 
Troublefree met meerdere BTW percentages werken neem dan eerst dit artikel door. 

3 soorten deelfacturen 
Er zijn 3 manieren waarop u een deelfactuur voor een klant kan aanmaken. 
 
Deelfactuur maken (Percentage) U maakt de factuur op basis van een percentage 
Deelfactuur maken (Bedrag exclusief BTW) U vult een bedrag exclusief BTW in voor de factuur 
Deelfactuur maken (Bedrag inclusief BTW) U vult een bedrag inclusief BTW in voor de factuur 

Deelfactuur maken 
Alle manieren werken op dezelfde wijze. Als voorbeeld maken we deelfactuur op basis van een 
percentage. 
 
Stap 1 
 
In de order laat u het actiemenu, rechtsboven, open klappen. Vervolgens klikt u op “Deelfactuur 
maken (Percentage)”. 
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Stap 2 
 
In de pop-up die verschijnt vult u het gewenste percentage in en klikt u op “OK”. 

 
 
Stap 3 
 
In de volgende pop-up die verschijnt, kunt u de tekst invullen, die u als omschrijving voor de 
deelfactuur wilt hebben. Standaard wordt deze gevuld met de tekst: 
 
 “1x voorschotnota ( 30%) van order xxxxx op datum xx-xx-xxxx xxxx,xx euro” 
 
Nadat u de gewenste tekst ingevoerd heeft klikt u op “OK”. 
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Stap 4 
 
De deelfactuur is gemaakt. Op de order verschijnt een extra sectie genaamd “Voorschotfacturen”. 
In deze sectie staan 2 regels. 1 van de regels is compleet geleverd en gefactureerd en de andere 
alleen geleverd. Let op pas deze regels niet aan, maar laat ze gewoon zo staan. Deze regels zorgen 
namelijk voor een correcte prijs op de eindfactuur. Op de eindfactuur worden alle deelfacturen 
namelijk verrekend met het totaal bedrag. 
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