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Een brandstof bon met privé invoeren met PIMs tool? 
 

Aan de hand van concrete voorbeelden laten we zien hoe PIMs tool werkt en op welke rekening je 
moet boeken. Hier behandelen we Een brandstofbon invoeren met PIMs tool. 

 

Voorbeeld: 

Op 1 januari 2015 heb je met getankt bij een Shell station. Je hebt voor € 50,00 inclusief btw getankt. 
Je hebt ook wat lekkers voor onderweg gekocht. Je betaalt € 52,00 met je pinpas. 

 

 

 Klik op de opdracht Inkoop 

 

Start je PIMs tool voor de eerste keer op of heb je een back-up teruggelezen, overtuig je er dan van 
dat je bovenaan in de lijst begint. 

 Scrol met je muis naar boven tot je niet verder kunt. Je kunt ook met de verticale schuifbalk 
naar boven schuiven tot je niet verder kunt. 
 
 

Het scherm Inkoop ziet er als volgt uit: 
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 Type in de kolom Nummer een getal in tussen 20000 en 29999 , bijvoorbeeld 20001. 

 

 Druk op de Tab- of Entertoets. 

 

 Type in de kolom Datum een datum in , bijvoorbeeld 01-01-2015. 

 

 Druk op de Tab- of Entertoets. 

 

De keuzelijst met leveranciers verschijnt 

 

 Geef een dubbelklik met de linkermuisknop op Pin betalingen 

Nota bene: Je mag maar 1 keer hetzelfde nummer gebruiken. Je moet 
doorlopend nummeren, dus 20001, 20002, enzovoort. 

__________________________________________________________________________________ 
Slimme oplossing voor zzp-ers                                                                                   PIMs Boekhoudwereld©   
   
 



Handleiding van PIMs tool   
__________________________________________________________________________________ 
De kolom Leveranciers wordt automatisch gevuld met de door jou gemaakte keuze 

 

 

 

 Geef een omschrijving op, bijvoorbeeld Fina: brandstof. 

 

 Druk op de Tab- of Entertoets. 
 

 

 

 Vul in kolom Bedrag het factuurbedrag in. Dit is het bedrag wat betaald moet worden, 
bijvoorbeeld € 50 

 

 Druk op de Tab- of Entertoets. 
 
 

Het volgende venster verschijnt: 

 

 Kies voor Kosten 
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Het volgende venster verschijnt 

 

 Kies voor Vervoer 

 

Het volgende venster verschijnt: 

 

 Type het bedrag 50 in  
 Klik op de knop OK 

 

Het volgende venster verschijnt: 

 

 Kies voor 21% 
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Je hebt nu van het factuurbedrag € 52,00 een bedrag afgeboekt van € 50,00. Er resteert dus nog € 
2,00. 

 

Het volgende scherm verschijnt: 

 

 Type het bedrag 2 in  
 Klik op de knop OK 

 

Het volgende venster verschijnt: 

 

 Kies voor Geen 

 

De boeking is nu compleet en ziet er als volgt uit. 
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