
 
 
 
Factureren 

 
https://hetbalanskantoor.nl/podcast 

 
 

 
Hallo, Jacqueline hier van Het Balanskantoor.  

Vandaag wil ik jullie wat vragen, meegeven. Ik weet niet hoe ik het precies ga 
noemen.  

Ik heb in ieder geval zo eens mijn gedachten laten gaan over factureren. Want 
wanneer factureer je? Factureer je vooruit, factureer je halverwege een periode, 
factureer je achteraf? Allerlei mogelijkheden om jouw klanten misschien aan je 
te binden of heb je daar juist lak aan en denk je: Wat binden, ik ben goed 
genoeg, dus ik hoef niks te binden. Ze komen vanzelf. Kan ook.  

Ik zelf factureer altijd aan het begin van de maand. Mensen nemen een 
abonnement bij mij af en elke eerste van de maand wordt die geincasseerd. Ik 
factureer dus vooruit. Maar goed, het is een abonnement. Dus het komt 
maandelijks terug. En ik doe gewoon mijn werk ervoor door het hele jaar.  

Je zou ook kunnen zeggen als ik 4 keer iets in een maand doe, dus elke week 
één ding voor een klant dat je halverwege de maand gaat factureren. Twee keer 
achteraf, twee keer vooruit. Prima, helemaal goed.  

Sommigen, die factureren achteraf. En waarom doen ze dat, vraag ik me dan af. 
Waarschijnlijk toch als coulance naar de klant en om voor jezelf te kijken of je 
die klant aan je kunt binden want dan komt die misschien wel sneller bij je 
terug. En hoe fijn is dat.  

Ben jij dan bijvoorbeeld starter en heb je nog niet zo heel veel klanten, dan zal 
dat eerder een reden zijn om vooruit te factureren, zodat jij sneller je geld hebt 
waardoor jij weer sneller andere dingen kan doen in je onderneming. En heb jij 
een heel goedlopend bedrijf, dan maakt het voor jou misschien wel niet meer uit 
of iemand nou snel betaalt, vooraf gefactureerd wordt, of achteraf en misschien 
nog wel eens een weekje later betaalt dan je betalingstermijn aangeeft.  
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Hallo, ik ben Jacqueline van het Balanskantoor en ik wil jullie vandaag graag meenemen in de 
kosten van je onderneming. 

In onze onderneming hebben we 3 soorten kosten.  

Als eerste de inkoopkosten. Inkoopkosten zijn kosten die we maken en rechtstreeks 
betrekking hebben op onze verkopen. We nemen als voorbeeld de bakker. De bakker moet 
zijn ingrediënten kopen om zijn brood te kunnen bakken om dat vervolgens te kunnen 
verkopen. Dit noemen we directe kosten. 

Daarnaast hebben we de indirecte kosten. Indirecte kosten zijn kosten die we maken om 
onze onderneming te laten draaien. Huisvestingskosten, algemene kosten, kantoorkosten, 
exploitatiekosten, transportkosten. Al deze kosten zijn indirecte kosten. Wat houdt dat in? 
Deze kosten hebben geen invloed op je verkoop, want je hebt ze niet nodig om je brood te 
bakken en te verkopen. Maar ze hebben wel invloed op je winst. Daarnaast zijn dit kosten 
die we allemaal via de bank betalen.  

Verder hebben we in deze kosten nog de afschrijvingskosten. Hierover dadelijk meer.  

Als derde hebben we de investeringen. En investeringen zijn kosten die we maken voor de 
langere termijn. We denken hierbij aan een auto van de zaak, je inventaris, je machines, 
maar ‘t kan ook een pand zijn wat je hebt gekocht. Deze kosten die schrijven we af in 
meerdere termijnen van in ieder geval langer dan een jaar. Wettelijk moet dit minimaal 60 
maanden zijn, maar soms, zoals bijvoorbeeld met je mobiel, je kan een mobiel kopen van 
700 euro. Maar als die na 3 jaar kapot is. Dan moet je het restant wat je nog niet 
afgeschreven hebt moet je wegboeken. Dit afschrijven doen we, zeg maar even voor het 
gemak, in 60 maanden. Dat houdt in dat we per jaar 12/60e deel of zoveel maanden als dat 
je het gekocht had in dat jaar pro rato boeken we over naar de afschrijvingskosten. 
Afschrijvingskosten hebben dus geen betaling in de bank. 

Nou, ik hoop dat ik jullie hiermee toch wat meer duidelijkheid heb kunnen geven over hoe 
het nu werkt met jullie kosten in je onderneming. En mocht je hier nog vragen over hebben. 
Neem dan gerust contact met me op. Via de website www.hetbalanskantoor.nl kunnen jullie 
mijn e-mailadres en telefoonnummer vinden. 

En dan wens ik jullie verder een fijne dag. Dag! 
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Dus ja hoe doe jij dat? Ik zou dat wel heel interessant vinden. Dus als je wil 
mag je dat op Facebook wel ergens posten of hieronder laat het me weten. We 
leren er allemaal van. En wat zijn je redenen waarom je dat doet. Dus nou ik 
hoop dat ik jullie hiermee iets geholpen heb, beetje nadenkvoedsel heb 
gegeven. Ja, misschien tot een volgende keer. Dag!  


