
Booq kassa: 
 
 
   

• U dient zich aan te melden in de backoffice met de gebruikelijke login en wachtwoord 

(www.booqcloud.com), zoals u die de dag van de installatie van ons gekregen heeft. 

 

• Aan de linkerzijde van uw scherm klapt u het onderdeel ‘ARTIKELEN’ open door er op te 
klikken 

• Daaronder ziet u nu het onderdeel ‘ARTIKELGROEPEN’. U mag daar op klikken 

• Aan de rechterzijde ziet u nu de verschillende artikelgroepen waaronder bijv Drank en Eten 

• Door nu op het kleine pijltje naar beneden te drukken voor bijv de regel ‘Dranken’, klapt dit 
onderdeel open 

 
  

• Nu ziet u alle subcategorieën die onder dit menu vallen 

• Druk nu bij iedere subcategorie op het potloodsymbooltje aan de linkerzijde 

 

 
• In het scherm dat u nu ziet kan u de correcte BTW categorie selecteren.  

Nadien klikt u rechts onderaan op OPSLAAN  

   

     o 1= BTW Hoog 21%  

             o 2= BTW Midden 12%  

             o 3= BTW Laag 6%  

             o 4= BTW Nultarief 0%  
 

• Herhaal dit voor alle subcategorieën tot helemaal beneden de lijst 

• Herhaal het bovenstaande ook  voor de volgende artikelgroep(en), bijv ‘ETEN’ 

• Klik nu aan de linkerzijde van uw scherm op het onderdeel ‘Artikelen’ , net onder de titel 
‘Artikelen’ 
 

 
 
 
 
 

http://www.booqcloud.com/


• Aan de rechterzijde ziet u nu alle artikelen.  

• U dient nu bij elk van deze artikelen de BTW aan te passen 

• Dit kan door op het BTW tarief te klikken. Er verschijnt nu een pijltje naast het BTW tarief. 
Klik hier op en er verschijnt een lijstje waaruit u het correcte BTW tarief kan kiezen. 

 

 
 

• Als u het correcte BTW tarief naast het artikel ziet staan, mag u verdergaan naar het 
volgende artikel 

• Wanneer u onderaan de pagina bent, kan u verdergaan naar de volgende pagina. 

U kan de pagina’s selecteren door onderaan op het paginanummer te klikken.  

 
• Zorg dat u alle artikelen controleert en , indien nodig, aanpast 

• Aan de linkerzijde van uw scherm klapt u het onderdeel ‘ALGEMEEN BEHEER’ open door er 
op te klikken. 

 

• Daaronder ziet u nu het onderdeel ‘ALGEMEEN’ . U mag daar op klikken. 

 

 

 

• Rechtsbovenaan drukt u nu op de  de knop  
 

• De wijzigingen worden nu naar de kassa(s) gestuurd.  

• Na een kleine 5 minuten zouden de aanpassingen zichtbaar moeten zijn wanneer u de kassa 
gebruikt. 

 
 
 
 
Succes!  
Het Hendrickx support team 


