
BTW aanpassing Vectron horeca (tafelbediening) via VCOM7: 
 
 
  

• Bij een fiscale kassa met FDM/black box moeten alle tafels afgerekend zijn.  

Dit controleer je via de knop “open tafels” op je kassa. 

 

• Open Vectron Commander 7 

• Kies bovenaan “Kassaprogramma’s” 

• Ga op “Bewerken” staan met uw muis 

• Schuif naar rechts en selecteer de juiste kassa (bij meerdere kassa in een netwerk kiest u de 
‘hoofdkassa’) 

• Kies in de linkerhelft van het scherm “Omzetgroepen” 

• Ga in het rechter deel van het scherm naar kolom “BTW nr.1”  

• Vul hier het juiste BTW tarief in per omzetgroep   

              o 1= BTW Hoog (21%)  

              o 2= BTW Midden (12%)  

              o 3= BTW Laag (6%)  

              o 4= BTW Nultarief (0%) 

• Ga alle omzetgroepen af tot helemaal beneden de lijst! 

• Sla de wijzigingen op door op het “Diskette” icoon links bovenaan te drukken  
 

• Ga nu in de linker helft van het scherm naar “MODIFIERS” 

• Ga in het rechter deel van het scherm naar de  kolommen “Wissel van” en “Wissel in”  

• Pas volgende waarden aan: 

o Afhaal : “Wissel van” = 0 ,”Wissel in” = 3 

o Drank ter plaatse : “Wissel van” = 0  ,”Wissel In” =  1 (Indien deze regel aanwezig is) 

              o Eten ter plaatse : “Wissel van” = 3 ,”Wissel in” = 2 (Indien deze regel aanwezig is) 

• Sla uw wijzigingen op door op het “Diskette” icoon links bovenaan te drukken. 
  

• Druk rechts boven op het onderste kruisje zodat het “Kassa programma” gesloten is. 
 

• Klik nu bovenaan op “Communicatie” 
• Kies “Kassaprogramma’s” 
• Schuif naar rechts en kies “Verzenden” 
• Selecteer ALLE kassa’s in uw netwerk (zorg dat alle kassa’s/mobiles aanstaan en met het 

netwerk verbonden zijn). 
• Onderaan “Doorgaan” klikken 
• Klik op het “+” teken voor “PLU’s etc.” 
• Selecteer “Omzetgroepen” en “Modifier” 
• “Doorgaan” 
• “Doorgaan” 
• “Uitvoeren” 
• “Beëindigen” 

 
 
 



 
 
 
Succes!  
Het Hendrickx support team 


