
Handelsregeling Online
Handleiding

1

U bepaalt graag zelf bij wie en op welke manier u uw bloemen en planten inkoopt en verkoopt. Dat snappen 
we. Daarom kunt u uw aankopen via Royal FloraHolland heel eenvoudig doorverkopen aan uw collega-
inkopers. Via het self-service portaal van de Handelsregeling online verrekent u deze onderlinge transacties 
snel en efficiënt, waar en wanneer u maar wilt. 

1. Hoe activeer ik de dienst Handelsregeling online? 
Via deze pagina (https://www.royalfloraholland.com/nl/inkopen/financieel/handelsregeling-nod2289) kunt u  
de dienst Handelsregeling online aanvragen. Kies op de pagina voor de optie ‘Abonneer nu’. 
U heeft keuze uit twee opties: 
• Handelsregeling online: hiermee vraagt u lees-rechten aan. U kan alleen transacties inzien. 
• Handelsregeling verkopen: hiermee mag u transacties aanmaken en onderling verrekenen. 
Na een toetsing gaan wij aan de slag voor u om de dienst te activeren (dit duurt maximaal 2 werkdagen). 

2. Hoe maak ik een account aan voor MijnRoyalFloraHolland?
U kunt via deze link een nieuw account aanvragen (deze link linkt door naar:  
https://www.royalfloraholland.com/nl/overig/authorisatie/nieuw-account-aanvragen)

3. Hoe vraag ik een nieuw wachtwoord aan voor MijnRoyalFloraHolland?
Bent u uw wachtwoord vergeten? Klik dan hier om een nieuw wachtwoord aan te vragen (hier linkt door naar 
https://www.royalfloraholland.com/nl/overig/authorisatie/wachtwoord-vergeten). 
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4. Hoe log ik in op het self-service portaal voor de Handelsregeling online?
U logt in op het self-service portaal door in te loggen op MijnRoyalFloraHolland. Onder het blokje ‘Start 
webdiensten’ kunt u Handelsregeling Online vinden. U komt in het startscherm terecht of ‘Home scherm’.  
Hier zit u de reeds gerealiseerde omzet van het jaar terug. 

In dit scherm kunt u ook doorklikken naar:
• Transactie overzicht 
• Nieuwe transacties
• Zoeken 
• Koppelingen

 



Handelsregeling Online
Handleiding

3

5. Transactie overzicht
In het “transactie overzicht” ziet u direct de op die dag gemaakte transacties. 
Via de buttons [Vorige] en [Volgende] kunt u de dag aanpassen.
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6. Transacties filteren
Aan de linkerkant kunt u een filter instellen. Hiermee kunt u getoonde gegevens filteren, zodat het opzoeken 
van specifieke transacties makkelijker is. Kies de filters die voor u van toepassing zijn en klik vervolgens op  
‘Pas toe’. De filters verwijderd u door op ‘Reset’ te klikken. 

Het “Filter” biedt de volgende mogelijkheden:
• Verkocht: de transacties die betrekking hebben op verkopen.
• Gekocht: de transacties die betrekking hebben op inkoop.
• Afgekeurd: dit zijn de transacties die niet zijn geaccepteerd door het systeem. 
• Aangemeld: dit zijn nieuwe transacties die nog niet zijn gefactureerd.
• Te factureren: dit zijn correcties die nog niet zijn gefactureerd.
• Gefactureerd: dit zijn nieuwe transacties die wel zijn gefactureerd.
• Vervallen: dit zijn transacties die u zelf hebt laten vervallen.
• Gecorrigeerd: de correcties.
• Niet gecorrigeerd: dit zijn alle transacties zonder correctie. 
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7. Afgekeurde transacties

Let op! 
We adviseren om regelmatig de status “afgekeurd” te controleren. 

Transacties kunnen om verschillende redenen afgekeurd worden. Bijvoorbeeld omdat de verkeerde 
productcode, fustcode e.d. zijn gebruikt. Via details kunt u reden van afkeur bekijken en vervolgens de 
transactie aanpassen en opnieuw aanbieden.

Dit geldt eveneens voor de ingestuurde bestanden (bestandsverwerking). 

Indien aangeboden regels/transacties in het bestand niet correct zijn dan kunt u deze ook vinden via door de 
functie ‘Afgekeurd’ te gebruiken. 

 

In de afgekeurde transactie vindt u een icoon met een i. Door op de i te klikken vindt u de reden van afkeuren. 
U kunt vervolgens de afgekeurde transactie aanpassen. 
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8. Transacties aanpassen / corrigeren

Vanuit het transactie overzicht is het mogelijk om reeds gemaakte transacties aan te passen of te corrigeren. 
In de kolom “Details” staan een potlood-icoon. Door hierop te klikken komt u in de details van de transactie 
terecht. Afhankelijk wat de status is kunt u:
• De correctie doorvoeren (status gefactureerd)
• Een aanpassing doorvoeren (status aangemeld of afgekeurd). 

Gefactureerd
Na het klikken op details bij de status “gefactureerd” ziet u het volgende scherm.
 

Eenvoudig reeds 
gemaakte transacties 
aanpassen of 
corrigeren 
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Dit scherm geeft inzicht in de hele transacties en heeft twee buttons ‘Tegenboeken’ of ‘Corrigeren’. Als u 
een van de twee buttons heeft aangeklikt krijgt u de vraag of u door wilt. Door klikken op [Doorgaan] kunt u 
daadwerkelijk starten met de aanpassing. Via [Annuleren] komt u weer terug in  het vorige scherm.
•  Tegenboeken: hiermee vervalt de transactie, de gehele transactie wordt tegen geboekt (crediteren). 

Tegenboeken: Via [Tegenboeken] ziet u de details van de transacties. In dit scherm staat de button 
[Transactie laten vervallen]. Hiermee wordt de totale transactie tegen geboekt. Door vervolgens op 
[Doorgaan] te klikken krijgt de transactie de status “Vervallen (Correctie)”

•  Corrigeren: hiermee past u de gemaakte transactie aan naar de gewenste aantallen/codes. Na het 
aanpassen van de aantallen en/of codes klikt u op de button [Opslaan]. De aanpassingen worden hierna 
aangeboden ter facturatie. De transacties krijgt de status “Te factureren”. 

 
9. Nieuwe transacties maken
Vanuit het scherm ‘Transactie overzicht’ maakt u nieuwe transacties aan. U heeft twee opties: 
• Een kopie maken van een eerder gemaakte transactie.
• Een nieuwe transactie aanmaken.
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9.1  Kopie maken
Via het icoon [Kopiëren] maakt u een kopie van een reeds eerder gemaakte transactie. Hierin past u de velden 
aan. Via [Opslaan] wordt de nieuwe transactie ter facturatie aangeboden.
 
9.2  Nieuwe transactie aanmaken 
Via de button [Nieuwe transactie aanmaken] of via het tabblad [Transactie aanmaken] komt u in het scherm 
om nieuwe transacties te maken.
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Bij het invoeren van codes of namen zal het systeem u helpen om de juiste code/naam in te voeren. 
Bijvoorbeeld bij “Afnemer klantnummer en -naam”. Door het invullen van het eerste nummer of deel van de 
naam krijgt u verschillende voorstellen vanuit het systeem die u kan aanklikken. 

Let op: klik altijd de voorgestelde naam aan zodat het systeem goed registreert welke keuze is gemaakt. 
 

Voorbeeld
Als u in het veld “Afnemer klantnummer en -naam” een cijfer invoert zoals hier de vier en de twee, 
dan geeft het systeem verschillende opties (alleen klanten die actief zijn). U kunt vervolgens het juiste 
klantnummer kiezen. Na het selecteren ziet in het veld zowel het klantnummer als de naam van de klant. 
Indien alleen het nummer of de naam in het veld staat, dan zal het systeem deze invoer niet accepteren.  
U krijgt dan een foutmelding. 

Door het eerste 
nummer of deel van de 
naam in te vullen krijgt

    u suggesties van uit 
het systeem. Zo hoeft u 
niet alles opnieuw in te 
vullen!
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Na het invullen van de klant vult u de velden in die betrekking hebben op aantallen/prijs et cetera. De velden 
fustcode en productcode werken op eenzelfde manier als het veld klantnummer. U krijgt suggesties. 

 

9.3 Aanvullende informatie meegeven
Productomschrijving
Het veld “Productomschrijving aanvullend” kunt u gebruiken om aanvullende informatie te verstrekken over 
het product. Deze informatie wordt meegestuurd in de XML factuur en staat op de papieren factuur.  

Let op! 
Samengestelde tekens zijn niet toegestaan.  
Bijvoorbeeld: ± é ï ê ¼ Ø Als u deze tekens gebruikt dan krijgt u een foutmelding.

Land van herkomst
Dit veld kan informatief worden meegestuurd. Dit veld ziet de klant ook op zijn factuur. 

Plantenpaspoort
Dit veld is informatief en komt (vooralsnog) niet op de factuur. 

Leverancier referentie
Het veld “Leverancier referentie” is het unieke nummer van een transactie. Per dag moet hier een uniek 
referentienummer staan. Standaard wordt hier een nummer voor gebruikt (jaar, maandag, dag en een 
teller). Als u een eigen referentie wilt gebruiken dan is dan kunt u dit veld overschrijven. Het nummer wordt 
meegestuurd in de XML factuur en staat op de papieren factuur.  
 
Afleverdatum
De afleverdatum waarop u invoert is bepalend voor de facturatie. Bijvoorbeeld, vandaag voor 10:00 uur 
doorgevoerd dan zal de factuurdatum dezelfde dag zijn. Na 10:00 uur ingevoerd dan is de facturatiedatum de 
volgende werkdag.
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Opslagpercentage 

Per transactie kunt u ingeven wat het ‘Opslag percentage’ is. Dit veld is optioneel en gebruikt u als 
u een extrapercentage wilt berekenen over de productprijs (bijvoorbeeld voor gemaakte kosten). Bij 
‘Opslagpercentage kopers’ vindt u hoe u dit percentage default kan opgeven voor al uw transacties. Ook kunt 
u dit default instellen per klant.

Grondslag opslagpercentage 

Dit betreft het basis transactiebedrag waarover het opslagpercentage wordt berekend.
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Totaal opslagbedrag o.b.v. opslagpercentage
Dit betreft het opslagpercentage bedrag. In dit voorbeeld is dit twee procent van 40,000 euro.

Totaal van transactie inclusief opslagen
Dit betreft het totaalbedrag: dus het basis transactiebedrag (grondslag opslagpercentage), plus het totaal 
opslagbedrag o.b.v. opslagpercentage

Na het invullen van de transactie klikt u op de button [Opslaan]. Het systeem slaat de transactie op en biedt 
het ter facturatie aan. Als u een veld foutief invult dan krijgt u een foutmelding.
Via de button [Opslaan en kopiëren] slaat u de transactie op en wordt tevens een nieuwe transactie
aangemaakt met dezelfde velden. Op deze manier kunt u eenvoudig en snel nagenoeg dezelfde transacties 
invoeren.
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10 . Opslagtarieven kopers
Via de buttons [Instellingen] of [Koppelingen] stelt u de gewenste opslagpercentages in. U kunt kiezen
voor een opslagpercentage voor alle klanten of specifieke klanten.

Alle klanten hetzelfde opslagpercentage
Hieronder het voorbeeld voor het opvoeren van een opslagpercentage voor alle klanten. Bij he
t kiezen van ‘Default voor alle afnemers’ krijgen alle klanten hetzelfde opslagpercentage. Het “vinkje” default 
voor alle afnemers zet u aan door erop te klikken. Vervolgens kan het opslagpercentage worden ingevoerd. 

Let op! 
de instelling kent een datum tot wanneer het percentage geldig is. Vul deze goed in.
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Opslagpercentage voor specifieke koper
Het is tevens mogelijk om per afnemende koper een opslagpercentage in te voeren. Dit kunt u doen door 
het klantnummer op te voeren via de button [Koper toevoegen]. Nadat de koper is geselecteerd vult u het 
opslagpercentage in. 

Let op! 
de instelling kent een datum tot wanneer het percentage geldig is. Vul deze goed in.
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11.  Zoeken
Vanuit het hoofscherm kunt u naar “Zoeken” gaan. Dit scherm biedt t.o.v. het scherm “Transactie overzicht” 
aanvullende zoek functies. mogelijkheden. 

Via ‘Uitgebreid zoeken’ zoekt u bijvoorbeeld o.b.v. referentiegegevens, zoals deze zijn opgegeven bij nieuwe 
transacties of referenties op klant of product.

 

De mogelijkheden van dit scherm zijn overeenkomstig met het “Transactie overzicht”.  
Voor meer informatie zie het betreffende hoofdstuk 5. 


