
1

inspiratie voor hoevewinkels

Een goedwerkend kassasysteem is onmisbaar in 
een professionele winkel. Het is de plaats waar 
je klanten betalen en waar je de prestaties van 
je personeel, voorraad en (online) bestellingen 
of tafelbestellingen kan beheren. Een modern  
kassasysteem bestaat uit een combinatie 
van software en hardware die je toelaat je 
bedrijf op een efficiënte manier te runnen. 

Er bestaan echter enorm veel verschillende  
systemen. Daarbij is het niet altijd eenvoudig  
om te bepalen wat het beste systeem is voor  
jouw zaak. Je kan er voor kiezen om met een  
traditioneel kasregister te werken, maar  
moderne kassasystemen bieden je toch  
veel meer mogelijkheden en gemakken. 
In deze fiche geven we je alvast wat tips en  
tricks om je op weg te helpen in je zoektocht  
naar een geschikte oplossing.   

WELK kassasysteem heb ik nodig?

win-win voor jou en de klant
•  Een kassasysteem doet veel meer dan enkel betalingen uitvoeren in je winkel. Alle   

moderne kassa’s koppelen hardware en software. Het correct gebruiken van deze  
software kan je veel tijd besparen, waardoor je nog efficiënter kan werken.

Een aantal interessante functies van een kassasysteem opgelijst:
• Krijg een overzicht van je bedrijfs- en personeelsprestaties, bv. dagelijkse omzet
• Hou je voorraad en kas- of dagontvangstenboek in één oogopslag bij en pas aan    
  (via een koppeling met een boekhoudprogramma).
• Met de juiste software geeft je kassasysteem je veel info over je klanten en hun 
  bestellingen. Je verkrijgt veel gegevens die je helpen bij je bedrijfsorganisatie. 
• Een goed kassasysteem houdt alle verrichtingen bij. Zo is een uitgebreide analyse  
  mogelijk. Wat zijn bijvoorbeeld je best verkopende producten in een bepaalde 
  periode? Wie zijn je beste klanten? Deze gegevens kan je exporteren naar PDF of  
  Excel (lijsten of grafieken). Op basis van die gegevens kan je nieuwe bestellingen 
  plaatsen en klantenacties opzetten. Maar hoe kies je nu het meest geschikte 
  systeem? Onderstaande tips en aandachtspunten helpen je op weg. 



1. Welke types kassasystemen bestaan er?
 In grote lijnen bestaan er 4 soorten kassasystemen. 
 Elk hebben ze hun voor- en nadelen: 
 Eenvoudig klassiek kasregister met een aantal omzetgroepen of artikelbestanden
 + goedkoper
 + eenvoudig in gebruik
 - beperkte functionaliteiten
 Touchscreenkassa met eigen software
 + de fabrikant van de kassa is ook de maker van de software waardoor de 
         combinatie ideaal is afgestemd
 + zeer uitgebreide parameters en mogelijkheden, volledig op maat af te stemmen
 + niet afhankelijk van externe software waardoor er minder kans is op problemen    
         (updates, virussen, hacking,…)
 + geen maandelijkse kosten
 - vaak iets duurder in aanschaf
 PC-gebaseerde touchscreenkassa
 + vrije keuze in software
 - typische Windows-problemen zoals updates, virussen, hacking
 - onderhoudscontracten en helpdesk zijn een must. Dit heeft een prijskaartje
 - de PC’s verouderen snel
 Cloud-gebaseerde systemen waarbij de software gehuurd wordt op een server
 + hardware kan je zelf kiezen, maar deze moet wel aan de vereisten van de 
    software voldoen
 +/- werkt via een internetverbinding, maar is hier ook volledig afhankelijk van  
 - vereist heel wat investeringen doordat naast hardware een abonnement moet  
    worden betaald op de software. Dit loopt op de lange termijn erg op.
 - meestal ben je verplicht extra te investeren in een lokale server, softwareupdates    
        en extra beveiligingen 
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Foto persoon met camera:

2. Waarvoor gebruik je je kassa?
 In een eerste fase denk je goed na waarvoor je de kassa zal gebruiken. Heb je een kleine 
 hoevewinkel met een beperkt assortiment? Dan kan een kleine, klassieke kassa, waar je 
 handmatig de aangekochte producten ingeeft al voldoende zijn. Heb je echter een 
 uitgebreid productgamma en/of werk je met personeel in je winkel? Dan zal je veel meer 
 uit een uitgebreid kassasysteem kunnen halen. 

 Hoevewinkels die verbruik ter plaatse aanbieden, denk aan ijssalons en hoeveterrassen, 
      vallen onder de horecawetgeving. Dit houdt een aantal verplichtingen in. Vanaf dat je een  
 jaaromzet haalt van meer dan €25.000 via ter plaatse geconsumeerde voeding, ben je 
 als hoevewinkel verplicht om te werken met een witte kassa. Hou hier dus rekening mee,
 ook als je toekomstplannen hebt in die richting. Kiezen voor een kassa die later 
 omgebouwd kan worden tot een witte kassa is dan een goede investering.

3. Let erop dat je kassa niet te veel plaats inneemt.
 Het is niet de bedoeling dat je kassa je volledige toonbank inneemt. Zeker als je dit aanvult 
 met een betaalterminal denk je hier vooraf beter goed over na. Het is belangrijk om je de 
 vraag te stellen hoe gemakkelijk je de kassa kan verplaatsen, bv. als je vaak op markten 
 verkoopt. Producenten met een beperkte ruimte kunnen er ook voor kiezen  om een iPad 
 als kassa te gebruiken. Dit neemt erg weinig plaats in en is bovendien zeer mobiel.

4. Je investeert beter één keer in een goed systeem.
 Voor een volledig kassasysteem heb je een printer, een kassalade en een betaalterminal  
 nodig. Deze hardware vraagt vaak een fikse investering. Het is dus belangrijk om het juiste 
 materiaal aan te kopen. Let goed op als je beslist om horeca-activiteiten uit te oefenen (bv. 
 hoeveterras). Vanaf een inkomst van €25.000 uit verkoop van voeding met consumptie 
 ter plaatse moet je beschikken over een zogenaamde witte kassa. 

5. Denk goed na over een geschikte leverancier voor je kassasysteem.
 De leverancier van je kassasysteem kan veel meer voo je doen dan enkel de geschikte 
 hardware en software aanbieden. Een goede leverancier voorziet ook in technische 
 ondersteuning en opleiding in het gebruik van je systeem. 
 Daarom valt het vaak te verkiezen om met een leverancier 
 te werken in plaats van online een kassa te bestellen zonder 
 meer. Zorg ervoor dat je goed op de hoogte bent van de 
 ondersteuning die je leverancier biedt en welke tarieven hier
 voor aangerekend worden. Is er bijvoorbeeld permanentie in 
 het weekend of na de kantooruren? Wie contacteer je het 
 beste bij problemen? Dat soort zaken neem je best mee bij  
 de onderhandelingen met leveranciers. 

 Ga zeker eens luisteren bij je collega’s om een geschikte 
 leverancier te vinden. Op de laatste pagina van deze fiche 
 geven we alvast een overzicht van positief bevonden 
 leveranciers in West-Vlaanderen.
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6. Een geschikte kassa optimaliseert jouw bedrijfsvoering.
 Het is belangrijk dat je kassa je helpt om je werk vlotter te laten verlopen. Als je via je kassa 
 een beter zicht krijgt op je voorraad, dan kan je deze ook makkelijker aanpassen. Door de 
 koppeling met een softwarepakket kan je je verkoop over bepaalde periodes snel in beeld 
 brengen. In een geïntegreerd systeem kan je snel en eenvoudig prijzen aanpassen. Dit is 
 vooral handig bij producten waarvan de prijs sterk schommelt, zoals groenten en fruit. Je 
 stelt je ook best de vraag wat je bijkomend van je kassasysteem verwacht. Moet je kassa 
 etiketten kunnen printen? En welke info moet er op het etiket komen? Hoe ga je verkochte 
 producten inlezen in je kassa? Kies je voor een systeem met voorgeprogrammeerde pro
 ducten of werk je met barcodes die je via een scanner in de kassa inleest? Werk je met 
 gewichtsartikelen, dan koppel je beter een weegschaal aan je kassa. Als je een hoeve-
 terras uitbaat is het bovendien noodzakelijk dat je systeem de samenwerking tussen 
 bediening, keuken en bar ondersteunt. 

7. Koppel je kassa aan je andere systemen.
 Een optimale bedrijfsvoering brengt meerdere systemen samen. Met een goed opgezet 
 kassasysteem is dit mogelijk. Zo kan je je kassa koppelen aan je betaalsystemen, boek-  
 houding, loyaliteitsprogramma’s, etiket- en barcodeprinter, weegschaal, etc. Bij sommige 
 kassa’s bestaat eveneens de mogelijkheid om je online bestellingen hierop te ontvangen. 
 Dit alles bespaart je heel wat overschrijfwerk en zorgt voor een grotere controle over je 
 bestellingen. Denk voor het aanschaffen van een kassa goed na over welke systemen je  
 al gebruikt in je winkel en of je die kan samenbrengen in je kassasysteem. Een gepaste l
 everancier kan je hier zeker mee helpen.

8. Wat kost zo’n kassasysteem nu eigenlijk?
 De kost van een kassasysteem wordt voor het grootste deel bepaald door de hardware. 
 Naast de eigenlijke kassa heb je ook een bonnenprinter, een labelprinter, een scanner,  
 een kassalade, enz. nodig. De kosten hiervoor variëren van een goede €1500 tot €5000.
 Ben je tevreden met een simpel kasregister, in de volksmond een “kassa”-, dan betaal je 
 een pak minder. Weet wel dat je dan heel wat functionaliteiten misloopt die je met een 
 kassasysteem wel voorhanden hebt. Meestal is een kasregister niet meer dan een reken
 machine waar je een bonnetje mee kan printen.  Je denkt daarom best goed na over wat 
 je van je systeem verwacht vooraleer je contact zoekt met een leverancier. Een oplijsting 
 maken van je noden en verwachtingen is hierbij een goede houvast. Je leverancier kan op 
 basis daarvan het voor jou meest geschikte systeem aanraden. 

 Naast je hardware zal je ook moeten 
 investeren in de gepaste software. Dit loopt 
 vaak via maandelijkse abonnementen. De 
 leverancier van je hardware zal je hier vaak 
 mee kunnen helpen. Idealiter komen je hard-
 en software van dezelfde leverancier.
 
 Een volledig kassasysteem vereist een 
 betaalterminal die in directe verbinding staat 
 met de kassa. Op deze manier laat je 
 betalingen vlot en foutloos verlopen.
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Enkele leveranciers in West-Vlaanderen

Kassa Vanhoutte
Vredelaan 74
8820 Torhout
050 20 03 23
kassavanhoutte@skynet.be
https://www.kassavanhoutte.be/

Verbrugghe BVBA
Sint-Katriensteenweg 26
8520 Kuurne
056 72 88 32
Info@weegservice.be
https://www.weegwinkel.be/

Opsomer BVBA
Natiënlaan 61
8300 Knokke-Heist
Bruggestraat 8
8700 Tielt (op afspraak)
050 62 18 68
info@opsomerbvba.be
https://www.opsomerbvba.be/

Norbert Piceu NV
Kortrijksestraat 420
8020 Oostkamp (Waardamme)
050 27 89 63
info@norbertpiceu.be
https://www.norbertpiceu.be/horecatoestellen-keukenapparatuur-kassas

iPadkassasysteem.be
Zandvoordeschorredijkstraat 99
8400 Oostende
059 36 50 02
info@ipadkassasysteem.be
https://www.ipadkassasysteem.be/

Kasregister Luteijn
Grasdreef 11
8200 Brugge
050 38 76 10
info@kasregister.be
https://www.kasregister.be/nl
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