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Swingline.be
Verkopen rechtstreeks aan particulieren via internet waarvoor
een reisagent als bemiddelaar wordt aangegeven
Volgende acties gebeuren in geval van een dergelijke verkoop :
-

Verkoop via internet

-

De particulier en de reisagent die aangeduid wordt krijgen beiden een bevestiging van deze
verkoop. De particulier dient er niets bijzonders mee te doen.

-

De reisagent maakt een dossier aan op basis van de ontvangen bevestiging. In deze
bestelling wordt aangegeven dat de particuliere klant rechtstreeks betaalt aan een derde
partij (nl. via OGONE aan de touroperator – vergelijk met CC betaling aan worldspan)

-

De reisagent maakt van het dossier een factuur voor het bedrag van de klantprijs (waarop
vermeld is dat deze voldaan is)  door dit te doen komt dit bedrag in de omzet te staan.
Door het opgeven van de CC betaling in SwingTravel en ook ServiTravel wordt automatisch
het openstaande klantbedrag voor de factuur overgeboekt naar een wachtrekening. (1) (2)

-

De reisagent ontvangt daaropvolgend een factuur van de touroperator, voor hem een
aankoopfactuur. Waarop de details van de reis vermeld zijn alsook het totaal bedrag (zonder
commissie) dat de reisagent in een “traditionele verkoopsituatie” moet betalen. Onderaan op
deze factuur staat : bedrag voldaan door de reiziger. Reisagent boekt het factuur dus als
aankoopfactuur die voldaan is. (3) en zogenaamde betaling inboeken via wachtrekening (4)

-

De reisagent ontvangt van de touroperator een betaling. Deze betaling is (vanuit het
standpunt van de touroperator) het verschil tussen de betaling van de particulier en het
bedrag dat aan de reisagent gefactureerd werd  de commissie dus. Met deze betaling
boekt de reisagent de wachtrekening af tegenover de rekening courant. (5)

Met het volgen van deze werkwijze wordt de boeking in de omzet opgenomen, de aankoop daarvoor
wordt geboekt en in de kosten opgenomen en de ontvangen commissie wordt op de manier
behandeld zoals het gaat in een ander geval met commissienota-verrekening.
Boekhoudkundige voorstelling (bij de reisagent) :
_______700_______
_______400_______
| 1000(1)
1000 (1) | 1000 (2)
|
|
|
|
|
|

_______440_______
900 (4) | 900 (3)
900 (6) |
|
|

_______490_______
1000 (2)| 900 (4)
| 100 (5)
| 1000 (6)
|

_______600_______
900 (3) |
|
|
|

_______550_______
100 (5) |
100 (6) |
|
|

*(6) Indien gewenst kunnen boekingen (4) en (5) GELIJKTIJDIG GEBEUREN . In dat geval
wordt de wachtrekening in evenwicht gebracht door de openstaande leverancier en de rekening
courant (de betaling vanwege de leverancier te boeken).
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