
KONTANT- EN KREDIETFAKTURE
SL
EU

TE
LW

O
O
RD

E

1. Verkoopskwotasie
’n Verkoopskwotasie laat ’n voornemende koper toe om die 
koste van ’n spesifieke produk of diens vooraf te bepaal.
’n Verkoopskwotasie kan gebruik word om pryse, 
betalingsvoorwaardes, afleweringstyd ens. te vergelyk en te 
beding.
Kwotasies kan gebruik word om potensiële verkope op te volg. 

2.1 Kontantfaktuur (betaal voor of by lewering) 

Koop goedere of dienste op krediet – Die verkoper is jou Krediteur (Las) 

Verkoop goedere of dienste op krediet – Die koper is jou Debiteur (Bate) 

2.2 Kredietfaktuur
Die verskil tussen ’n kontant- en kredietfaktuur is dat met ’n 
kredietfaktuur, betaling uitgestel word m.a.w die diens of 
goedere word voor betaling gelewer. Betalingsvoorwaardes word 
onderhandel en betaling word oor ’n tydperk gedoen.

• Stuur bewys van betaling
• Kontant by aflewering
• Deposito vereis, balans op lewering
• Volledige vereffening voor goedere of dienste

gelewer word.
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Bank besonderhede........

3.1 Handgeskrewe kontantfaktuur met ’n duplikaat faktuurboek. 

’n Kwotasie kan ook as ’n faktuur dien indien die inhoud, 
behalwe vir die bewoording, dieselfde is. 
(Kwotasies bevat nie altyd die bankbesonderhede van die 
verskaffer nie.) 
Die oorspronklike faktuur word aan die kliënte uitgereik.  
Faktuurnommers van ’n faktuurboek is in kronologiese volgorde. 

Templaat van 'n kwotasie / faktuur



Voorbeeld

’n Nadeel van self ’n faktuur skep, is dat dit tydrowend is 
en maklik foute kan bevat veral wanneer pryse, BTW en 
afslag bereken word. 

Fakture moet gedruk en liasseer word (rugsteun) aangesien 
hulle nie aanlyn gestoor word nie. 

3.2 Skep self kontantfakture met behulp van 
rekenaarprogramme soos Microsoft Word en Excel. 



 Voorbeeld van 'n kwotasie wat omskep word in 'n faktuur.

3.3 Outomatiese kontantfakture wat aanlyn met 
Rekeningkundige Sisteme soos Quickbooks, Sage of Freshbooks 
geskep word.  

4.. Boekstawing van Kontantontvangste en -betaling
4.1 ’n Kontantfaktuur word uitgereik vir Verkope/Lopende Inkomste/Huurinkomste 
ens. ’n Bewys van betaling wat vir ’n kontantfaktuur ontvang word, word die 
brondokument genoem.
Brondokumente wat kontantontvangste bewys, sluit die volgende in:
Duplikaat fakture, Duplikaat kasregisterrol, EFO (Bankstaat). Kontantontvangste 
word in die Kontantontvangstejoernaal (KOJ) opgeteken.

4.2 ’n Kontantfaktuur word ontvang vir Uitgawes/Bates ens.  
’n Bewys van betaling wat gemaak is vir ’n kontantfaktuur, word die brondokument 
genoem.  
Brondokumente wat kontantbetalings bewys, sluit die volgende in: Tjekteenblad, 
Oorspronklike kwitansie, Oorspronklike kasregisterrol, EFO (Bankstaat) 
Kontantbetalings word in die Kontantbetalingsjoernaal (KBJ) opgeteken. 
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