
Module 2 

                                                    Financieel en contractgenerator 

 

De link naar deze module is handig te benaderen via het beheerscherm. De module is opgezet via 

een zevental tabbladen. 

Met behulp van deze module kunt u:  

1. Financiële situatie rondom de bijlessen bekijken. U kunt een overzicht op datum genereren 

waarin de volgende elementen zijn opgenomen: naam bijlesleerling, vak(ken), docent, aantal 

lessen gehad, aantal lessen tegoed, betalingshistorie 

2. Exportlijst genereren van alle leerlingen in een bepaalde periode. Hiermee kunt u een lijst 

maken van de maandelijkse abonnementen en de bijbehorende prijs. Een totaaloverzicht van 

uw inkomsten in een bepaalde periode. 

3. SEPA bestand maken van de exportlijst. Met dit SEPA bestand kunt u geheel elektronisch via 

telebankieren via automatische incasso de abonnementsgelden incasseren van uw klanten. 

4. Import: upload hier het format waarmee de exportlijst bij tabblad 2 mee wordt gecreëerd. Zo 

kunnen financiële gegevens snel worden geïmporteerd in het systeem. 

5. Contracten genereren: een contractgenerator waarmee u automatisch contracten mee kunt 

maken voor huiswerk en bijles. De contracten worden in pdf aangeboden. 

6. Factureren: indien u niet voor automatische incasso kiest, kunt u hier automatisch facturen 

maken en versturen naar uw klanten.  

 

 

 



 

1. Bijlessen 

U kunt een financieel overzicht van de bijlessen genereren over een bepaalde periode van een 

bepaalde locatie. 

De tabel toont bijlesleerlingen en hun bijlessen in een bepaalde periode. De bijlesvakken zijn de 

aandachtsvakken van een leerling. Het aantal bijlessen dat gehad is, is het aantal bijlessen waarvan 

de status 'klaar' is. De docenten zijn de docenten waaraan de bijles gekoppeld is. 

In de resultatenlijst ziet u de betalingshistorie. Deze kunt u handmatig aanpassen als deze is betaald. 

Bij iDeal betalingen treft u hier een betalingsbevestiging aan. Bijlestegoeden worden afgetrokken op 

het moment dat een bijles wordt bewerkt. 

 

  



2. Exportlijst 

 

U genereert een lijst waarop u kunt aflezen welke abonnementen er in een bepaalde periode zijn 

afgenomen, de naw-gegevens, bankgegevens en totaalbedrag van elke leerling. Het overzicht is 

downloadbaar als Excel exportlijst. 

Een (niet-volledig) voorbeeld van een exportlijst ziet u hier afgebeeld: 

 

3. SEPA betaalbestand maken voor automatische incasso 

Bovenstaande exportlijst wordt omgezet in een SEPA bestand. Dit bestand kunt u bij alle banken via 

telebankieren invoeren en de periodieke incasso’s eenvoudig elektronisch incasseren.  

 



4. Import 

Via deze functie kunt u financiële gegevens importeren na bijvoorbeeld een overgang van een ander 

leerlingvolgsysteem.  

 

5. Contractgenerator 

Via deze functie kunt u automatisch contracten genereren van uw klanten. 

 

  



6. Factureren 

Met Studyspace heeft u de keuze: U stuurt automatisch gegenereerde facturen naar uw klanten of u 

incasseert via automatische incasso. Studyspace maakt het u op beide manieren gemakkelijk. Ook bij 

automatische incasso kunt u facturen versturen en verzenden: aan u de keuze!

 

 

 

 

 

 

 

 

 


