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Met deze optie kunt u per artikel meerdere leveranciers bijhouden en per leverancier 

meerdere inkoopeenheden. Deze optie is inclusief de optie Automatische 

bestellingen.

LEVERANCIER

Voor elke leverancier 
en elke inkoopeen-
heid kunt u de nodige 
gegevens vastleggen: 
omschrijving, inkoop-
prijs, eventuele korting, 
aantal voorraadeenhe-
den, de bestelgrootte 
in inkoopeenheden en 
de minimumafname in 
inkoopeenheden.

MOGELIJKHEDEN

• Per artikel meerdere leveranciers, per leverancier meerdere inkoop-
eenheden

• Default-leverancier en default-inkoopeenheid instelbaar
• Van default kan worden afgeweken
• Per inkoopeenheid bij te houden: inkoopprijs, korting, aantal voor-

raadeenheden, bestelgrootte, minimumafname, levertijd, enz.
• Inclusief optie Automatische bestellingen

 inkoopeenheid
Per artikel geeft u aan welke leverancier de stan-
daard is, en per artikel per leverancier geeft u aan 
welke inkoopeenheid de standaard is. Maar bij het in-
voeren van bestellingen of magazijnontvangsten kunt 
u van deze standaard afwijken en dus een bestelling 
of magazijnontvangst registreren van een andere 
leverancier en/of in een andere inkoopeenheid.
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Automatische bestellingen
De optie Automatische bestellingen maakt deel 
uit van de optie Meerdere leveranciers per artikel. 
De automatische bestellingen worden niet direct 
aangemaakt, maar via een besteladvies. In het 
besteladvies kunt u per artikel eventueel een an-
dere leverancier kiezen, een andere inkoopeenheid 
of een andere hoeveelheid, of regels verwijderen. 
Vervolgens kunt u op basis van het besteladvies de 
bestellingen aanmaken.

PRIJZEN

Prijs Neem contact op met King, tel. (010) 264 63 20
Leverbaar voor versie King Logistiek

Ter bepaling van de netto inkoopprijs kan een kor-
tingsbedrag, een kortingspercentage of een staffel-
korting mee worden genomen, waarna de kostprijs 
kan worden berekend. 

Die berekening van de kostprijs op basis van de 
netto inkoopprijs per inkoopeenheid kan worden 
bepaald door een toeslag erbij op te tellen of het 
te vermenigvuldigen met een factor. Zo kan bij-
voorbeeld het opnieuw verpakken van het artikel 
in kleinere hoeveelheden worden doorberekend 
als kostprijsverhogende factor. Ter informatie en 
vergelijking wordten ook de kostprijs en de verkoop-
prijs exclusief BTW in op het scherm getoond met 
de marge als percentage van de bruto-verkoopprijs. 
Deze gegevens zijn gebaseerd op de artikelgege-
vens zoals vastgelegd in de tabkaart Algemeen.


