
 

 

Statiegeld koppelen aan producten 

 
Maak je al gebruik van statiegeld? 

o Nee → Ga naar stap 1. 
o Ja → Ga naar stap 4. 

 

Stap 1: Controleer de stamgegevens 
1. Log in op mijn.ntf.nl. 
2. Ga naar de module Configuratie. 
3. Maak je gebruik van één van de volgende waardes: Omzetgroepen, Afdelingen 

en/of Grootboekcodes? Dit is optioneel. 
a. Nee → Ga naar stap 2. 
b. Ja → Vervolg de stappen hieronder. 

4. Bij gebruik van de waarde Omzetgroepen, ga je in het menu naar Stamgegevens 
→ Omzetgroepen. 

a. Klik op de knop Nieuwe omzetgroep en vul de volgende gegevens in:  
i. Omzetgroepnaam: Statiegeld 
ii. Onderdeel van omzetgroep: Kies de gewenste hoofdgroep. Bij 

geen gewenste hoofdgroep, maak deze eerst aan.  
iii. Gewenste brutowinst: 0 

b. Druk op Opslaan. 
5. Bij gebruik van de waarde Afdelingen, ga je in het menu naar Stamgegevens → 

Afdelingen. 
a. Maak een nieuwe afdeling aan of kies een bestaande afdeling die van 

toepassing is op statiegeld.  
6. Bij gebruik van de waarde Grootboekcodes, ga je in het menu naar 

Stamgegevens → Grootboekcodes. 
a. Maak een nieuwe grootboekcode aan of kies een bestaande die van 

toepassing is op statiegeld.  

 

Stap 2: Product aanmaken 
1. Ga naar Producten beheren. 
2. Klik op de knop Nieuw product. 
3. Geef het product de naam ‘statiegeld’ en vul alle verplichte velden in. 
4. Druk op de knop Opslaan. 
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Stap 3: Geef een prijs aan het statiegeld product 
1. Ga naar Prijzen. 
2. Zoek in kolom Naam naar het product statiegeld. 
3. Vul de prijs in bij elk assortiment. 
4. Druk op de knop Opslaan. 

 

Stap 4: Koppel statiegeld aan een product 

1. Ga naar Producten beheren. 
2. Zoek een product waar statiegeld op zit. 
3. Klik op Geen Koppelproducten of Open Koppelproducten. 
4. Zoek het juiste statiegeld product op, klik op Toevoegen en dan op Opslaan. 
5. Als je klaar bent, druk je bovenin op Opslaan. 

 

Stap 5: Controleer het in verschillende assortimenten 
1. Wacht 10 minuten zodat het aangepaste assortiment kan inladen.  
2. Controleer de verschillende verkoopkanalen of er automatisch statiegeld in het 

winkelmandje komt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vragen? Neem contact met ons op: 0345 – 639 100 


