Handleiding
verkopers

Maak ook gebruik van de instructievideo’s in het dashboard verkopers. Deze
kunt u bezoeken na registratie.

Versie 18-10-2021

Verkopersinformatie Groep8musicals.nl

Als verkoper heb je een volledig eigen winkel op Groep8musicals.nl. Dit betekent ook een hoop
instellingen en zaken waar je aan moet denken.
In dit document hopen wij alle informatie en tips te kunnen geven. In het dashboard voor verkopers
staan onderaan ook hulpvideo’s. Deze zullen, indien noodzakelijk, regelmatig worden aangevuld en per
onderdeel worden gemaakt.
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Bent u een verkoper?
Algemeen
Dat antwoord is natuurlijk in eerste instantie simpel. Als je iets verkoopt dan ben je een verkoper.
Deze vraag kan wat complexer worden als je hebt over kamer van koophandel etc. Daarom even
“hoe en wat” als je wilt verkopen op Groep8musicals.nl.

Bedrijf
U hebt een BV of NV of… Dan is het duidelijk dat u kunt verkopen en dat u geregistreerd staat als
ondernemer voor de btw.
Lees ook even het stukje bij producten over de btw.

Zzp-er
U bent een zzp-er. Dan is er de mogelijkheid dat u dit niet bent voor de btw, maar wel staat
ingeschreven bij de kamer van koophandel. Ook kan het zijn dat u gebruikmaakt van de kleine
ondernemersregeling of welke regeling van kracht is op het moment dat u dit leest.
U bent dan wel een verkoper, maar let wel op welk btw tarief u moet hanteren bij de producten.
Als u voor de btw geen ondernemer bent, houd rekening dat facturen van ons, aan u, wel altijd met
btw zijn. Want wij zijn wel ondernemer voor de btw.
Let op! Wij gaan niet controleren of u wel of geen ondernemer bent voor de btw. Dit doet u zelf. Wij
zijn niet aansprakelijk voor uw, wel of niet, aangifte of registratie bij instanties.
Lees het stukje bij producten over de btw goed en bespreek dit ook met uw financieel adviseur.

Geen ondernemer
U bent geen ondernemer, maar wil wel graag verkopen. Even voor de duidelijkheid. Wij zijn geen
financieel adviesbureau. Zorg dat u zelf informatie inwint bij een financieel adviseur, de kamer van
koophandel en/of de belastingdienst.
U bent waarschijnlijk een enthousiaste leerkracht of een schrijver, artiest als hobby. Als je wilt
verkopen komen daar regels bij kijken zoals hierboven al is vermeld. Het is zo dat u tot een bepaald
bedrag in Nederland mag bijverdienen zonder een bedrijf te hebben. U heft geen btw, maar u mag
ook geen voorbelasting terugvragen.
Ook dan kunt u hier verkopen. Vraag goed na of u daarvoor een kamer van koophandel nummer
nodig hebt, of u toch misschien iets met de belastingdienst moet etc.
Het kan zijn dat u bovenstaande niet nodig hebt. Dan is het makkelijk. Het kan zijn dat u alleen
aangemeld moet staan bij de Kamer Van Koophandel en dat u een controle moet doen bij de
belastingdienst of u ondernemer bent voor de btw. Gewoon even bellen of langsgaan bij uw
plaatselijke Kamer van Koophandel-kantoor geeft waarschijnlijk al de juiste antwoorden. Dat zijn
kleine handelingen en dus kan ook u snel verkopen.
Let op! Wij gaan niet controleren of u wel of geen ondernemer bent voor de btw. Dit doet u zelf. Wij
zijn niet aansprakelijk voor uw “wel of niet aangifte” of registraties bij overheidsinstanties.
Lees wel even het stukje bij producten over de btw goed en bespreek dit ook met uw financieel
adviseur.
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Registreren
Om te kunnen verkopen op Groep8muiscals.nl is de eerste stap registreren. Ga naar
www.Groep8musicals.nl/mijn-account
Op de website staat dit in het menu als inlog/registreer
Kies rechts bij het registratieformulier voor “ik ben verkoper” en vul de gewenste gegevens in.
-

-

-

Emailadres: kies het emailadres waarop wij en klanten u ook op kunnen bereiken.
Wachtwoord: kies uw eigen wachtwoord. Maak gebruik van cijfers, letters en tekens om een
zo veilig mogelijk wachtwoord te kiezen. Onthoud deze ook.
Voornaam en achternaam is uiteraard van u als contactpersoon.
Shopnaam: Gebruik uw bedrijfsnaam. Heeft u geen bedrijfsnaam gebruik dan een naam die
niet al bestaat. Dus geen bedrijfsnaam van een andere of een erg gelijkende naam. Neem
contact op bij twijfel. Staat u geregistreerd met uw winkelnaam bij de kamer van
Koophandel, dan kunt u deze naam uiteraard gebruiken.
Shop url: u hoeft alleen het laatste deel in te vullen. Dus als u als Shopnaam “Mijn Musicals”
heeft, dan vult u in: mijn-musicals. U ziet daaronder de url aanvullen. Dat wordt uw
winkeladres.
Telefoonnummer: gebruik het nummer waarop jouw bedrijf op te bereiken is.
Bevestig de algemene voorwaarden: lees de algemene voorwaarden en vink aan.
Kies abonnement: u kunt alle pakketten zien door op de dropdown te klikken. Om zeker te
zijn staat hier in het kort welk pakket het is. Dit kunt u ook terugvinden op de pagina
“Verkopers info”. Kies het abonnement wat past bij uw aanbod. Let op het abonnement gaat
direct in na betaling.

Klik op registreer en u wordt doorgestuurd naar de betaling. Wanneer je deze afbreekt kun je wel
in uw account, maar u kunt geen producten plaatsen. Wilt u dan een abonnement afsluiten, dan
doet u dit in het dashboard.

Dashboard
In het dashboard kunt u alles terugvinden en instellen wat u nodig hebt om uw winkel te runnen. Dit
is een afgesloten gedeelte wat alleen beschikbaar is met uw persoonlijke inlog en alleen voor
verkopers.
In het openingsscherm staan de algemene zaken omtrent uw verkopen. Meldingen etc.

Instellingen Winkel
Dit onderdeel staat onderaan in het dashboard, maar is het allerbelangrijkste. Daarom beginnen we
hiermee. Zonder deze informatie kan u de winkel niet starten.

Winkelbanner
Voeg een afbeelding toe voor uw winkelpagina. Gebruik de volgende afmetingen: 625 x 300 pixels.
Gebruik een jpg en houdt de bestandsgrootte zo klein mogelijk.

Profielfoto: Gebruik een logo van maximaal 512 x 512 pixels. Gebruik een jpg en houdt de
bestandsgrootte zo klein mogelijk.
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Winkelgegevens
Winkelnaam: Deze naam is overal zichtbaar. Deze is al ingevuld in het registratieformulier.
Winkelcategorie: Deze laat u zoals het is. De winkels geven we geen categorie, omdat de producten
de categorie bepalen.
Winkelproducten per pagina: Deze instelling bepaalt hoeveel producten er op uw winkelpagina
tegelijk zichtbaar zijn. Standaard staat deze op 15. Dat kunt u laten staan of verhogen als u meer
producten heeft. Heeft u minder producten? Laat dit staan op 15.
Adresgegevens: vul de adresgegevens van uw bedrijf in. Deze gegevens zijn nodig voor de
adresgegevens op de facturen. Deze zijn verplicht in te vullen.
Provincie: Deze kunt u laten zoals het is. U hoeft geen provincie in te vullen. Dit is uitgeschakeld voor
Nederland.
Telefoonnummer: Dit nummer is het nummer waarop u of uw bedrijf op te bereiken is.
Company ID/EUID Number/KvK: vul hier uw bedrijfsnummer in. Voor Nederland is dit uw Kamer van
Koophandelsnummer.
Vat/Btw: Hier vult u uw btw-id in. Let op! Niet uw burgerservice nummer invullen!
Stel uw eigen factuurnummer in: Vink deze aan en volg de aanwijzingen.
Als u het factuurnummer opmaakt, start u bij 1 als het eerste volgnummer. Deze staat al ingesteld.
Wijzig deze niet meer als dit eenmaal is ingesteld. Bij voorvoegsel en tussenvoegsel kunt u
bijvoorbeeld de code [invoice_year]. Wanneer u geen tussenvoegsel gebruikt zet u deze bij
voorvoegsel en laat u tussenvoegsel leeg. Gebruikt u bij voorvoegsel bijvoorbeeld uw winkelafkorting
(twee letters) dan zet u [invoice_year] bij tussenvoegsel. U krijgt dan bijvoorbeeld: GM2021
Vul tot slot het aantal getallen in zoals uitgelegd onder het in te stellen invulveld.
Factuurnummer jaarlijks resetten: vink deze aan. We bevelen het aan om dit jaarlijks te resetten
zodat makkelijk bestellingen terug te vinden zijn.
Meer producten: door deze aan te vinken komt er een tabblad in jouw pagina te staan zodat klanten
meer producten kunnen tonen. Vink deze aan voor optimale gebruikers interface.

Algemene voorwaarden
Deze bespreken we apart, maar staat nog steeds onder winkelgegevens.
Vink deze altijd aan. Als u uw eigen voorwaarden wilt tonen, dan plaatst u deze hier. Wees zo
uitgebreid mogelijk.
Wilt u dat de voorwaarden van Groep8musicals.nl gelden, zet dan de volgende tekst in het invulveld:
Deze winkel maakt gebruik van de algemene voorwaarden opgesteld door Groep8musicals.nl en
terug te vinden onderaan de website en bij het afrekenen. Deze rechten en voorwaarden zullen wij
hanteren en toepassen vanuit onze eigen naam. Groep8musicals.nl is niet de eigenaar van onze
producten.
Wilt u de voorwaarden gebruiken, maar een aanvulling plaatsen of kleine aanpassing? Gebruik dan
bovenstaande tekst met daaronder de aanpassing en/of aanvulling. Zorg dat deze ook duidelijk
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worden aangeduid als extra aanvulling op de algemene voorwaarden en of aanpassing. Geef duidelijk
aan om welke aanpassing het gaat.

Biografie
Vul hier het verhaal van uw winkel in. Deze is zichtbaar op uw winkelpagina. Maak het niet te lang en
gebruik alinea’s om het leesbaar te houden. Wilt u en video toevoegen? Plaats dan de url van de
YouTube of Vimeo link.

Support
Vink de support mogelijkheden allebei aan en laat de tekst zoals het is. Zo is het op elke pagina bij
elke verkoper gelijk en kunnen klanten altijd de knop vinden.

Instellingen Betaling
Paypal
Vul uw paypal account in als u hierop uw opnames wil ontvangen. Wilt u de betalingen van ons
ontvangen op uw bankrekening laat deze dan leeg.

Overschrijving
Gebruik deze mogelijkheid als u de betalingen aan u wilt ontvangen op uw bankrekeningnummer.
Vul de volgende zaken in: (Sommige onderdelen kunt u open laten als u verkoper bent in Nederland.
In andere landen zijn soms alle onderdelen nodig voor het overmaken van betalingen.)
-

De naam waarop uw bankrekening staat
Uw rekeningnummer. Vul uw volledige nummer in. Dus uw Iban
Vul de naam van uw bank in
Het adres van uw bank kunt u leeg laten. Mocht u een verkoper zijn uit een ander land dan
Nederland, dan vult u dit deel wel in.
Het banknummer laat u leeg. Mocht u een verkoper zijn uit een ander land dan Nederland,
dan vult u dit deel wel in als uw bank een eigen nummer heeft.
Vul voor de volledigheid nogmaals uw Iban in.
Vul hier uw bic/swift in. Deze kunt u vinden daar op internet te zoeken naar: bic [banknaam].
Bic en swift zijn hetzelfde.

Sluit af door te klikken op update instellingen.

Instellingen Verificatie
Om zeker te zijn dat u een bestaand persoon bent, ontvangen wij voor verificatie de volgende
onderdelen. Dit is verplicht om te kunnen verkopen op onze website.

ID Verificatie
Kies welke ID u upload. Gebruik de app van de rijksoverheid om belangrijke gegevens die u niet hoeft
te delen te maskeren. Of maak gebruik van de tips die zij geven welke onderdelen u afdekt bij het
maken van een kopie.
Gebruik deze uitleg om veilig uw ID kopie te delen:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/identiteitsfraude/vraag-en-antwoord/veilige-kopieidentiteitsbewijs
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Deze ID is alleen om vast te stellen dat u bent wie u zegt dat u bent. Na controle verwijderen wij deze
uit onze bestanden en vernietigen wij deze bestanden. Dit wordt met niemand gedeeld in beeld of
woord.

Adres Verificatie
Deze gegevens dient u ook in te vullen zodat wij zeker weten dat de adresgegevens kloppen bij u.
deze zijn dus gelijk aan de gegevens die u eerder invulde en kunnen wij ook terugvinden bij controle
met uw andere gegevens zoals btw-id, kvk, of…
U krijgt van ons via de website een bevestiging als wij de verificaties goedkeuren.

Sociale Profielen
Deze hebben wij niet ingesteld omdat een verificatie via sociale media niet altijd de veiligste
methode is en wij geen informatie van u met deze media willen delen. Daarnaast is het mogelijk dat
derden dan ook over uw gegevens kunnen beschikken. Dat is tegen onze eigen privacy policy.

Instellingen Sociale Netwerk Profiel
U kunt uw sociale netwerken instellen op deze pagina. Deze iconen komen in de banner van uw
winkelpagina te staan en linken naar uw social media pagina’s.

Instellingen Winkel SEO
Om uw winkel goed vindbaar te laten zijn in de zoekmachines, vult u deze gegevens volledig in.
Bedenk goed welke zoekwoord belangrijk is voor u. Zet het zoekwoord ook in uw biografie.
SEO titel: Bijvoorbeeld: Shopnaam – korte tagline over de producten
Voorbeeld: Droommusicals – de aanbieder van musicals voor PO en VO
Maak het niet te lang, maar ook niet te kort.
Meta Beschrijving: Gebruik 156 tekens of minder (daar horen ook spaties bij). Gebruik ook het meta
trefwoord. Gebruik deze 1x. Zorg dat dit trefwoord ook in de seo titel staat.
Meta trefwoord: er staat meerdere trefwoorden, maar gebruik er 1! Deze staat ook in jouw titel en
omschrijving.
Facebook: schrijf een kort stukje over jouw winkel
Facebook afbeelding: 1200 x 630 pixels en houd deze het liefst zo klein mogelijk. Onder 200kb is
wenselijk.
Twitter: titel en omschrijving gelijk aan twitter
Twitterafbeelding: 1200 x 717 pixels en houd deze het liefst zo klein mogelijk. Onder 200kb is
wenselijk.

Producten
Algemeen
Elke verkoper kan zelf zijn producten toevoegen en plaatsen. Lees het stappenplan hier en bekijk ook
het filmpje bij de hulpvideo’s in het verkopers dashboard als u bent ingelogd.
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Nieuw product aanmaken
Ga in het dashboard naar Producten. Bovenaan ziet u in de blauwe balk hoeveel producten u nog
kunt plaatsen binnen uw abonnement.

1. Klik op de knop rechts: Voeg nieuw product toe.
Een nieuw scherm opent. Dit is het basisscherm voor het toevoegen van producten. In dit scherm
vult u enkele basiszaken in en hierna komt u in het uitgebreide deel.
2.
3.
4.
5.

Vul de productnaam in (Titel van uw product)
Vul de algemene prijs in.
Afbeelding laat u nog even leeg. Dat doet u in het volgende scherm.
Selecteer een productcategorie.
U kunt meerdere kiezen. Deze zijn vast ingesteld. Mocht u een categorie missen, kies voor nu
de hoofdcategorie: Basisonderwijs of Voortgezet Onderwijs. Vraag per mail of de gewenste
categorie wordt toegevoegd kan worden. Dit houden we graag beperkt. We plaatsen niet alle
mogelijke thema’s.
Klik na de eerste hoofdkeuze in het vak. De hele lijst wordt weer getoond. Kies nu een
categorie die onder de gekozen hoofdcategorie valt. Hierna is het mogelijk nog een categorie
te kiezen. Let op! Kies geen categorie die niet valt onder het product. De kans is groot dat we
dan het product schorsen
6. Voeg nog even geen tag toe. Dat komt in het volgende scherm. Het mag wel natuurlijk. Er zijn
bestaande tags en u kunt zelf een tag aanmaken. Tik een tag in, controleer de spelling en
druk op enter.
7. Voeg een korte omschrijving toe van het product. Houd dit heel kort. Ook dit kunt u nog even
openlaten. Op de volgende pagina kunt u dit vullen. Zie hieronder voor meer tips.
KLIK NU OP: MAAK PRODUCT AAN
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LET OP! Omdat wij de controle uitgeschakeld hebben en verkopers direct mogen plaatsen, Staat het
product nu gelijk online. Voer de volgende stap altijd uit na het aanmaken van het product om rustig
alle informatie aan te kunnen vullen!

Nieuw product aanmaken uitgebreide scherm!
Na het aanmaken van een product komt u in het uitgebreide scherm. Eerst gaat u het product offline
halen door het om te zetten naar kladversie!
1. Scroll naar beneden naar ANDERE OPTIES. Dit is het laatste blok van deze pagina voor de
knop “Product Opslaan”. U ziet “online” staan. Wijzig dit naar kladversie.
DRUK NU OP “Product Opslaan”
Vanaf nu kunt u rustig het product bewerken tot u helemaal klaar bent en dan de optie
omzet naar “online”.
2. We gaan nu het product opmaken vanaf het begin. Hieronder plaatsen we twee
stappenplannen. Die voor een simpel product (1 prijs, geen variaties) en een variabel product
(hetzelfde product, maar verschillende prijzen). Per mogelijkheid staat er een korte uitleg en
voorbeeld.

Simpel product
Een simpel product kiest u als u 1 prijs hebt voor dit product. Dus geen lagere tarieven bij een
tweede groep van dezelfde school o.i.d. Elke groep dezelfde prijs. Volg de volgende stappen als u dit
wilt instellen als een simpel product. Lees ook de variabele optie, deze zal waarschijnlijk beter passen
bij het aanbieden van pakketten aan scholen.
1. Pas de titel aan als dit nog niet helemaal juist was ingevuld in het vorige scherm. Let op! Past
u de titel aan dan moet u ook de permalink aanpassen. Pas niet zomaar een permalink aan
en gebruik alleen de titel van het product. Dus geen totaal andere naam.
2. De permalink aanpassen (alleen als deze niet gelijk is aan de titel): Klik op bewerken en haal
het hele vak leeg. VUL NIETS IN! En klik op de button “OK”. De titel wordt nu automatisch
ingevuld. Op deze manier zijn er geen fouten te maken.
3. U kiest voor een simpel product. U laat dus simpel in de selectie staan. Staat er variabel, dan
past u deze aan naar simpel.
4. Klik downloadbaar aan en virtueel aan! BEIDE VERPLICHT
We verkopen alleen downloadbare producten en/of virtuele producten op deze website.
Maar omdat er verschillende mogelijkheden zijn, staan deze nog niet aangevinkt. Als u
bijvoorbeeld alleen de rechten verkoopt dan is dit niet downloadbaar en alleen virtueel. Dit
ziet u terug bij de uitleg bij keuze variabel.
5. Noteer de prijs inclusief btw! De btw hoogte selecteert u later hieronder. Bereken dus met
geen, 9 of 21% btw. Zie kopje BTW voor uitleg (hieronder).
6. Kies de categorieën. Dit heeft u misschien al in het vorige scherm deels ingevuld. Dit kunt u
nu nog aanvullen. Klik in het vak en scroll naar de categorie die onder de hoofcategorie of
bovenliggende subcategorie valt.
Bijvoorbeeld:
Hoofdcategorie: ‘Basisonderwijs’ heeft subcategorie: ‘film’, ‘musical’, ‘script’, ‘toneel’.
Hieronder valt onder ‘musical’ nog een aantal categorieën die verwijzen naar het aantal
leerlingen. Deze gelden alleen voor musical.
Let dus op als u een subcategorie kiest dat deze hoort bij Basisonderwijs of Voortgezet
Onderwijs!
Met het kruisje kunt u een categorie weer wegklikken als u deze opnieuw wilt instellen.
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Stel altijd de hoofdcategorie in met een subcategorie. Als er onder de subcategorie ook nog
mogelijkheden zijn, kies daar 1 of meerderen van.
7. Producttags. Tags zijn zoekwoorden. We hebben er al een aantal aangemaakt. Als u een
zoekwoord invult komt er wellicht al 1 zichtbaar in de lijst. Hebt u het woord ingetikt, maar
daaronder verschijnt geen lijst met keuzes? Controleer dan de spelling, bepaal of u dit woord
echt wilt gebruiken en klik op enter. U heeft nu een nieuwe tag aangemaakt. U kunt
meerdere toevoegen. Houd dit wel beperkt.
8. Korte beschrijving. Dit heeft u misschien al ingevuld in het vorige scherm. Hier kunt u het
aanpassen. Houd dit erg kort. Denk aan een verhaal omschrijving van maximaal 3 regels. Een
soort “teaser” en daaronder een kleine opsomming. Niet alles! Dat kan bij omschrijving.
Om het goed te kunnen zien, en in te vullen, kunt u dit vak groter maken door rechts het
pijltje in de hoek naar beneden te trekken met uw muis. Dit is puur voor het bewerken op
het scherm en maakt niets uit voor het beeld van de productplaatsing.
Bekijk de uitlegvideo’s en de afbeelding hieronder voor een voorbeeld.
Deze tekst komt naast de hoofdafbeelding en heeft beperkte ruimte.

9. Omschrijving: plaats hier de uitgebreide omschrijving. Zoals u ziet kunt u hier geen media
plaatsen. Mocht u video’s, afbeeldingen, pdf met tekstvoorbeeld en muziek willen plaatsen
dan kan dat wel. Lees de aparte koppen hieronder hoe dat kan. We hebben knoppen
gemaakt voor tekst zodat iedereen dezelfde buttons gebruikt. Dat is makkelijk voor klanten.
Plaats de tekst-button en muziek altijd bovenaan.
Hier plaatst u dus, in bijvoorbeeld deze volgorde, het volgende (dit is een voorbeeld. Het is
jouw winkel en jij bepaalt de inhoud):
o De productomschrijving: Hier geeft u aan of het een Afscheidsmusicals, Kerstmusical,
Zelffilmpakket etc. is.
o Thema: als het product verschillende thema’s heeft, kunt u dat hier aangeven.
Bijvoorbeeld: Thema: Afscheid, pesten, kerst
o Een aantal belangrijke kenmerken zet u hier direct onder:
▪ Speelduur:
▪ Aantal liedjes: 6
▪ Prijs: € 149,00 (Download direct)
▪ Tarieven zijn inclusief btw.
o Button met tekstfragment (kopje button met link naar tekst pdf)
o Muziekfragment. (lees het kopje muziek plaatsen)
o Het verhaal: (uitgebreid omschrijving. Gebruik enters voor alinea’s. maak dit kopje
dikgedrukt)
o Tussen verhaal en wat zit er in het pakket plaats je mogelijk een video. Zie kopje
video plaatsen.
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o

10.

11.

-

12.

13.

14.
15.

Wat zit er in het pakket: (overzicht van alles wat er geleverd wordt. Ze dit onder
elkaar en maak dit kopje dikgedrukt)
o U eindigt dan met (noem hier de medewerkers dit direct genoemd moeten worden
als maker):
De makers:
Tekst:
Muziek:
Bewerking:
Vormgeving:
Voorraad. Hier doet u niets mee. Aangezien we alles digitaal en/of virtueel aanbieden laat u
Status staan. SKU laat u leeg. Dit nummer wordt dan automatisch aangemaakt en zo hebben
we nooit problemen met al bestaande nummers. Dit nummer wordt gebruikt om producten
te koppelen aan verkopers, downloads etc.
Ook het vinkje daaronder mag u leeg laten. (sta toe maximaal…) Deze is meer voor
producten die verzonden worden of waar een beperkte voorraad voor is.
Downloadbare opties. Klik op bestand toevoegen. Geef het bestand een naam. Bijvoorbeeld:
Musical De Dromen van Groep 8. Daarachter plaatst u een link uit uw dropbox of eigen
server waar uw bestand staat. Let op! Dit moet een link zijn, geen productnaam, en het moet
toegankelijk zijn gesteld. Bekijk de extra hulp pdf in “Verkopers dashboard”.
Bestand kiezen gebruiken we niet. Downloadbare bestanden voor verkooppakket opslaan in
de media-bibliotheek is onwenselijk en wordt door ons verwijderd.
Zorg bij downloadlimiet dat u 1 invult en bij download verstrijken 7. Zo kunnen klanten maar
1x downloaden en hebben ze 7 dagen de tijd na betalen. Zo houden we de downloads
overzichtelijk en controleerbaar. Voeg maar 1 bestand toe in een.zip file. Zie ook het deel in
deze handleiding: Opbouw digitaal product.
BTW. Kies de btw in het tweede vak. In het eerste vak laat u ‘belastbaar’ staan. In het tweede
vak ‘belastingklasse’ vult u de belasting klasse in. Standaard = 21%. Gereduceerd = 9% en
nultarief = 0%. Lees hieronder het stukje BTW om de keuze te maken. Vergeet ook niet goed
naar uw prijs te kijken. Deze heeft u inclusief btw geplaatst!
Gelinkte producten. Heeft u al meerdere producten geplaatst, dan kunt u hier upsells, crosssells en gegroepeerde producten koppelen. Heeft u nog geen andere producten, dan kunt u
dit later doen. Dit hoeft niet!
Upsells: u toont naast het huidige product een beter en/ of duurder product om de klant te
verleiden deze te kopen i.p.v. het huidige product. Dit kan bijvoorbeeld ook het nieuwste
aanbod zijn als u die graag wat meer verkoopt.
Cross-sells: Dit zijn producten die u in de winkelwagen promoot. Als een klant bijvoorbeeld
een musicalpakket in de winkelwagen heeft geplaatst, dan staat er in de winkelwagen
bijvoorbeeld het bijbehoren de e-book. Deze kunnen ze direct toevoegen aan de
winkelwagen.
Een gegroepeerd product is een collectie van gerelateerde producten die los van elkaar
gekocht kunnen worden. Het is met name handig om een gegroepeerd product te maken
wanneer u bijvoorbeeld meerdere producten met dezelfde titel verkoopt, maar die in een
ander format worden aangeboden. Bijvoorbeeld als film en toneelstuk. Een klant kan zo de
producten vergelijken. Deze laatste optie is niet heel erge geschikt voor de producten die u
kunt aanbieden op deze website. De keuze is uiteraard aan u. Bij een variabel product
gebruiken we deze wel. Maar dan wordt het automatisch voor u ingevuld als we de
variabelen hebben ingevuld. Dan is deze functie zeer geschikt.
Laat leeg als u dit niet gebruikt.
Eigenschap. Deze laat u voor wat het is. Deze functie gebruiken we in deze webshop alleen
voor variabele producten.
“Andere opties” laten we nog even in kladversie. We stappen even verder naar
aankoopnotitie.
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16.

17.
18.
19.

Hier verzoeken wij u de volgende of een gelijkende tekst te plaatsen. Deze komt bij de
aankopen van de klanten te staan. De eerste regel gebruikt u altijd. De tweede regel gebruikt
u als u de voorwaarden van Groep8musicals.nl hanteert. De derde regel gebruikt u als u de
voorwaarden van Groep8musicals.nl hanteert, maar met enkele aanvullingen. De vierde
regel kiest u als u uw eigen voorwaarden volledig hebt opgesteld in de winkelinstellingen (zie
ook winkelinstellingen – voorwaarden):
1. Dit product wordt verkocht door [naam van uw winkel].
Hieronder 1 van de drie kiezen:
2. Voorwaarden van Groep8musicals.nl gelden.
3. Voorwaarden van Groep8musicals.nl gelden met de aanvulling [plaats hieronder de
aanvullingen duidelijk omschreven]
4. Voorwaarden van [naam van uw winkel] gelden. Deze kunt u terugvinden in de
winkelpagina van [naam van uw winkel] op Groep8musicals.nl.
We hebben nog 1 onderdeel voor we het product online zetten. De afbeeldingen. Scroll naar
boven en rechts kunt u afbeeldingen uploaden. U heeft als verkoper uw eigen mediabibliotheek. U ziet dan ook alleen uw eigen bestanden. Voeg uw bestanden toe. Kunt
meerdere afbeeldingen toevoegen. Bekijk ook het kopje afbeeldingen voor aanwijzingen en
tips.
U kunt nu terug naar “andere opties” en het product van kladversie afhalen. U kiest nu
online.
Als alles ingevuld is en naar wens dan klikt u onderaan op de knop ‘Product Opslaan’.
Als u op TOON PRODUCT klikt bovenaan kunt u het product direct bekijken.

Variabel Product toevoegen
Een variabel product zal u waarschijnlijk het meest gebruiken. Bijvoorbeeld als u uw scriptpakket
aanbiedt met een gereduceerd tarief voor een tweede en derde groep binnen dezelfde school. U
levert 1 downloadbestand, maar de rechten zijn dan voor 2 of 3 groepen binnen diezelfde school.
Ook kunt u losse uitvoeringsrechten toevoegen als een school al eerder een pakket heeft aangeschaft
bij u en deze nogmaals wil gebruiken.
Voorbeeld:
Pakket voor 1 groep: € 150,Pakket voor twee groepen (dus niet het product 2x toevoegen): € 220,Losse heropvoeringsrechten: € 70,De stappen zijn deels hetzelfde als een simpel product:
1. Pas de titel als dit nog niet helemaal juist was ingevuld in het vorige scherm. Let op! Past u de
titel aan dan moet u ook de permalink aanpassen. Pas niet zomaar een permalink aan en
gebruik alleen de titel van het product. Dus geen totaal andere naam.
2. De permalink aanpassen (alleen als deze niet gelijk is aan de titel): Klik op bewerken en haal
het hele vak leeg. VUL NIETS IN! En klik op de button “OK”. De titel wordt nu automatisch
ingevuld. Op deze manier zijn er geen fouten te maken.
3. U kiest voor een variabel product. U kiest dus variabel in de selectie. Staat er simpel, dan past
u deze aan naar variabel. Het overzicht ziet u meteen veranderen en een aantal functies
t.o.v. simpel, lijken te verdwijnen. Dat is niet zo, maar deze vallen nu onder een ander deel
van de opmaak. We gaan vanaf hier verder met de categorie.
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4. Kies de categorieën. Dit heeft u misschien al in het vorige scherm deels ingevuld. Dit kunt u
nu nog aanvullen. Klik in het vak en scroll naar de categorie die onder de hoofdcategorie of
bovenliggende subcategorie valt.
Bijvoorbeeld:
Hoofdcategorie: ‘Basisonderwijs’ heeft subcategorie: ‘film’, ‘musical’, ‘script’, ‘toneel’.
Hieronder valt onder ‘musical’ nog een aantal categorieën die verwijzen naar het aantal
leerlingen. Deze gelden alleen voor musical.
Let dus op dat, als u een subcategorie kiest, deze hoort bij Basisonderwijs of Voortgezet
Onderwijs!
Met het kruisje kunt u een categorie weer wegklikken als u deze opnieuw wilt instellen.
Stel altijd de hoofdcategorie in met een subcategorie. Als er onder de subcategorie ook nog
mogelijkheden zijn, kies daar 1 of meerderen van.
5. Producttags. Tags zijn zoekwoorden. We hebben er al een aantal aangemaakt. Als u een
zoekwoord invult komt er wellicht al 1 zichtbaar in de lijst. Heeft u het woord ingetikt, maar
daaronder verschijnt geen lijst met keuzes? Controleer dan de spelling, bepaal of u dit woord
echt wilt gebruiken en klik op enter. U heeft nu een nieuwe tag aangemaakt. U kunt
meerdere toevoegen. Houd dit wel beperkt.
6. Korte beschrijving. Dit heeft u misschien al ingevuld in het vorige scherm. Hier kunt u het
aanpassen. Houd dit erg kort. Denk aan een verhaal omschrijving van maximaal 3 regels. Een
soort “teaser” en daaronder een kleine opsomming. Niet alles! Dat kan bij omschrijving.
Om het goed te kunnen zien en in te vullen, kunt u dit vak groter maken door rechts het
pijltje in de hoek naar beneden te trekken met uw muis. Dit is puur voor het bewerken op
het scherm en maakt niets uit voor het beeld van de productplaatsing.
Bekijk de uitlegvideo’s en de afbeelding hieronder voor een voorbeeld.
Deze tekst komt naast de hoofdafbeelding en heeft beperkte ruimte.

7. Omschrijving: plaats hier de uitgebreide omschrijving. Zoals u ziet kunt u hier geen media
plaatsen. Mocht u video’s, afbeeldingen, pdf met tekstvoorbeeld en muziek willen plaatsen
dan kan dat wel. Lees de aparte koppen hieronder hoe dat kan. We hebben knoppen
gemaakt voor tekst zodat iedereen dezelfde buttons gebruikt. Dat is makkelijk voor klanten.
Plaats de tekst-button en muziek altijd bovenaan.
Hier plaatst u, in bijvoorbeeld deze volgorde, het volgende (dit is een voorbeeld. Het is jouw
winkel en jij bepaalt de inhoud):
o De productomschrijving: Hier geeft u aan of het een Afscheidsmusicals, Kerstmusical,
Zelffilmpakket etc. is.
o Thema: als het product verschillende thema’s heeft, kunt u dat hier aangeven.
Bijvoorbeeld: Thema: Afscheid, pesten, kerst
o Een aantal belangrijke kenmerken zet u hier direct onder (dit is een voorbeeld):
▪ Speelduur: 60-75 minuten
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8.

9.

10.

11.
-

▪ Aantal liedjes:
▪ Prijs 1 groep: €149,-(Download direct)
▪ Elke extra groep: € 75,▪ Losse heropvoeringsrechten: € 75,- (geen nieuwe download. Alleen rechten)
▪ Tarieven zijn inclusief btw.
o Button met tekstfragment (kopje button met link naar tekst pdf)
o Muziekfragment. (lees het kopje muziek plaatsen)
o Het verhaal: (uitgebreid omschrijving. Gebruik enters voor alinea’s. maak dit kopje
dikgedrukt)
o Tussen verhaal en wat zit er in het pakket plaatst u mogelijk een video. Zie kopje
video plaatsen.
o Wat zit er in het pakket: (overzicht van alles wat er geleverd wordt. Zet dit onder
elkaar en maak dit kopje dikgedrukt)
o U eindigt dan met (noem hier de medewerkers dit direct genoemd moeten worden
als maker):
De makers:
Tekst:
Muziek:
Bewerking:
Vormgeving:
Voorraad. Hier doet u niets mee. Een deel komt terug in het variabele deel.
SKU laat u leeg. Dit nummer wordt dan automatisch aangemaakt en zo hebben we nooit
problemen met al bestaande nummers. Dit nummer wordt gebruikt om producten te
koppelen aan verkopers, downloads etc.
Ook het vinkje daaronder mag u leeg laten. (sta toe maximaal…) Deze is meer voor
producten die verzonden worden of waar een beperkte voorraad voor is.
BTW. Kies de btw in het tweede vak. In het eerste vak laat u ‘belastbaar’ staan. In het tweede
vak ‘belastingklasse’ vult u de belasting klasse in. Standaard = 21%. Gereduceerd = 9% en
nultarief = 0%. Lees hieronder het stukje BTW om de keuze te maken. Vergeet ook niet goed
naar uw prijs te kijken. Deze heeft u inclusief btw geplaatst!
Gelinkte producten. Heeft u al meerdere producten geplaatst, dan kunt u hier upsells, crosssells en gegroepeerde producten koppelen. Heeft u nog geen andere producten, dan kunt u
dit later doen. Dit hoeft niet!
Upsells: u toont naast het huidige product een beter en/ of duurder product om de klant te
verleiden deze te kopen i.p.v. het huidige product. Dit kan bijvoorbeeld ook het nieuwste
aanbod zijn als u die graag wat meer verkoopt.
Cross-sells: Dit zijn producten die u in de winkelwagen promoot. Als een klant bijvoorbeeld
een musicalpakket in de winkelwagen heeft geplaatst, dan staat er in de winkelwagen
bijvoorbeeld het bijbehoren de e-book. Deze kunnen ze direct toevoegen aan de
winkelwagen.
Een gegroepeerd product is een collectie van gerelateerde producten die los van elkaar
gekocht kunnen worden. Het is met name handig om een gegroepeerd product te maken
wanneer u bijvoorbeeld meerdere producten met dezelfde titel verkoopt, maar die in een
ander format worden aangeboden. Bijvoorbeeld als film en toneelstuk. Een klant kan zo de
producten vergelijken. Deze laatste optie is niet heel erge geschikt voor de producten die u
kunt aanbieden op deze website. De keuze is uiteraard aan u. Bij een variabel product
gebruiken we deze wel. Maar dan wordt het automatisch voor u ingevuld als we de
variabelen hebben ingevuld. Dan is deze functie zeer geschikt.
Laat leeg als u dit niet gebruikt.
Eigenschap en variatie wordt in deze optie nu belangrijk.
Klik op: Voeg eigenschappen toe
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-

Bij naam tikt u hoe het label heet en hoe het zichtbaar wordt voor de klant in het keuze
menu. Dus in ons voorbeeld gebruiken we: Aantal groepen.
- Bij waarde kunnen we het makkelijk uitvoeren. U tikt de waarde men uit kan kiezen. Wij
gebruiken hier de volgende waarden in het voorbeeld: “1 groep”, “2 groepen”, “3 groepen”,
“alleen rechten”. U hoeft alleen de woordgroep te tikken en op enter te klikken en dan de
volgende waarde toe te voegen. Vink beide opties onder het invulvlak onder naam aan.
zichtbaar op de productpagina en gebruikt voor variaties.
- Klik nu op Eigenschappen opslaan. Er komt een nieuw veld beschikbaar. “voeg variatie toe”.
- U hoeft hier geen keuze te maken uit de lange lijst. Klik op “Ga”.
- We hebben in hierboven 4 eigenschappen ingevuld. We klikken dus ook 4x op “Ga”. We
hebben nu 4 productvariaties die we in gaan vullen. Bekijk ook het filmpje hierover. Daar
laten we ook de snelle tips en trucs zien.
- Elke variatie gaan we nu invullen. We beginnen met de bovenste. Kies in het selectie de
eerste eigenschap die u wilt tonen. Wij kiezen 1 groep. Vlak klapt ook gelijk uit en dat gaan
we verder vullen.
- U vinkt eerst alle drie de selecties aan: ingeschakeld, downloadbaar en virtueel!
- Sku laat u leeg. Deze vult zich automatisch.
- Voorraadstatus laat u staan op “op voorraad”.
- Reguliere prijs. Vul de prijs in voor 1 groep. Let op! Inclusief de gekozen btw.
- Aanbiedingsprijs laat u leeg. Mocht u dit echt willen gebruiken, vergeet dan niet op het
woord planning te klikken. Daar stelt u de planning van de aanbieding in.
- De belastingklasse laat u staan op “hetzelfde als ouder”. Hiermee bedoelen we dat het
ingestelde btw tarief dat u al eerder in dit product heeft ingesteld geldt.
- Bij variatie beschrijving zet u kort wat deze keuze betekent: Voor 1 groep van 1 school voor 1
jaar.
- Bestand toevoegen:
20. Geef het bestand een naam. Bijvoorbeeld: Musical De Dromen van Groep 8. Daarachter
plaatst u een link uit uw dropbox of eigen server waar uw bestand staat. Let op! Dit moet een
link zijn, geen productnaam, en het moet toegankelijk zijn gesteld. Bekijk de extra hulp pdf
in “Verkopers dashboard”. Bestand kiezen gebruiken we niet. Downloadbare bestanden
voor verkooppakket opslaan in de media-bibliotheek is onwenselijk en wordt door ons
verwijderd.
Zorg bij downloadlimiet dat u 1 invult en bij download verstrijken 7. Zo kunnen klanten maar
1x downloaden en hebben ze 7 dagen de tijd na betalen. Zo houden we de downloads
overzichtelijk en controleerbaar. Voeg maar 1 bestand toe in een.zip file. Zie ook het deel in
deze handleiding: Opbouw digitaal product.
- Nu hebben we de eerste klaar. U kunt deze nu dichtklappen door in de eigenschapsbalk van
1 groep op de grijze balk te klikken. U gaat nu de andere op dezelfde wijze invullen. Zelfde
downloadlink, iets andere variatie omschrijving.
- De laatste variatie geven we nog even als voorbeeld. Dit gaat om rechten. Klik hier download
niet aan als optie. Alleen ingesteld en virtueel zijn nu aangevinkt. De rest is weer hetzelfde. Er
is dan uiteraard geen download gedeelte. Bij variatie omschrijving geeft u bijvoorbeeld aan:
“Als u eerder deze musical heeft aangeschaft kunt u opnieuw alleen de rechten kopen. Deze
zijn weer 1 jaar geldig voor 1 groep van 1 school. Wij controleren of u recht op alleen
rechten. Let op! Uitvoeren zonder rechten resulteert in hoge boetes. Wij leveren geen
nieuwe download aan. Zie algemene voorwaarden.”
12. “Andere opties” laten we nog even in kladversie. We stappen even verder naar
aankoopnotitie.
Hier verzoeken wij u de volgende of een gelijkende tekst te plaatsen. Deze komt bij de
aankopen van de klanten te staan. De eerste regel gebruikt u altijd. De tweede regel gebruikt
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13.

14.
15.
16.

u als u de voorwaarden van Groep8musicals.nl hanteert. De derde regel gebruikt u als u de
voorwaarden van Groep8musicals.nl hanteert, maar met enkele aanvullingen. De vierde
regel kiest u als u uw eigen voorwaarden volledig hebt opgesteld in de winkelinstellingen (zie
ook winkelinstellingen – voorwaarden):
5. Dit product wordt verkocht door [naam van uw winkel].
Hieronder 1 van de drie kiezen:
6. Voorwaarden van Groep8musicals.nl gelden.
7. Voorwaarden van Groep8musicals.nl gelden met de aanvulling [plaats hieronder de
aanvullingen duidelijk omschreven]
8. Voorwaarden van [naam van uw winkel] gelden. Deze kunt u terugvinden in de
winkelpagina van [naam van uw winkel] op Groep8musicals.nl.
We hebben nog 1 onderdeel voor we het product online zetten. De afbeeldingen. Scroll naar
boven en rechts kunt u afbeeldingen uploaden. U heeft als verkoper uw eigen mediabibliotheek. U ziet dan ook alleen uw eigen bestanden. Voeg uw bestanden toe. Kunt
meerdere afbeeldingen toevoegen. Bekijk ook het kopje afbeeldingen voor aanwijzingen en
tips.
U kunt nu terug naar “andere opties” en het product van kladversie afhalen. U kiest nu
online.
Als alles ingevuld is en naar wens dan klikt u onderaan op de knop ‘Product Opslaan’.
Als u op TOON PRODUCT klikt bovenaan kunt u het product direct bekijken.

BTW
Er zijn een paar btw keuzes. Allereerst laat je bij belasting status altijd staan: belastbaar. Daarachter
ga je specificeren bij belastingklasse.
Voor producten die digitaal aangeboden worden, met een educatief karakter en tekst de hoofdmoot
vormt, kunt u het gereduceerde tarief van 9% hanteren. Dit is tegenwoordig toegestaan voor
producten die digitaal worden aangeboden zonder drager. (dus downloads/online gebruik). Let op!
Verkoop je alleen muziek, dan geldt het 21% btw-tarief.
Je bent altijd zelf verantwoordelijk voor de btw afdracht en het kiezen van het juiste btw-bedrag.
Groep8musicals.nl kan niet bepalen welk tarief voor jou geldt. Laat je altijd adviseren door jouw
adviseur op basis van jouw aanbod.
-

Kies “Standaard” als u toch 21% moet berekenen. Dit hebben we als default laten staan.
Kies gereduceerd tarief (9%) als je dit tarief hanteert. Dit zal in de meeste gevallen het tarief
zijn dat u hanteert.
Kies nultarief als u geen btw rekent. Let op! Nultarief is geen standaard tarief en vraagt
bepaalde wijze van melding in jouw boekhouding. Laat u adviseren door een professionele
adviseur.

Afbeeldingen
Bij het uploaden van afbeeldingen zorgt u voor jpg afbeeldingen die geoptimaliseerd zijn. Dus zo klein
mogelijk in bytes. U kunt niet groter dan 4 mb uploaden, maar dat is voor een afbeelding echt veel te
groot. Liefst onder de 200kb. Als afmetingen van afbeeldingen kunt u de maximale pixels gebruiken
van 1600x1600 gebruiken met een dpi van 72. Bij niet vierkante afbeeldingen gebruikt u de hoogte
1600 en breedte kleiner. Kleinere afbeeldingen kan altijd. U kiest zelf de kwaliteit.
Voeg meerdere afbeeldingen toe door steeds op de plus te klikken.
Belangrijk voor de website: Als u een afbeelding upload, wacht even met klikken op “voeg toe aan
gallerij”. Klik even op de betreffende afbeelding. Een scherm rechts verschijnt. Als eerste invulveld
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ziet u “alt-tekst” staan. Hier vult u een korte beschrijving toe. Bijvoorbeeld: poster van de musical de
6 dromen.
Dat doet u voor alle afbeeldingen. Alleen voor afbeeldingen.
Vervangt u een pdf, mp3 of afbeelding, of heeft u een ongebruikt bestand? Verwijder dit. Druk dan
op permanent verwijderen. Dit is van belang voor een goede werking van de website.

Knoppen met link naar voorbeeldtekst pdf
We hebben een mogelijkheid gecreëerd om een knop toe te voegen. Hiervoor hebben wij een code
geschreven die u kunt invoegen. Eerst moet u een pdf van het bestand maken dat u wilt tonen. Deze
gaat u straks toevoegen. (zie ook instructie filmpje)
U kopieert de volgende code:
[maxbutton id="3" url="https://groep8musicals.nl/wp-content/uploads/2021/10/tekstfragmentmusical-titel.pdf"]
Nu gaat u de link aanpassen, maar om dat te kunnen moet u de pdf inladen. U klikt hiervoor bij
afbeeldingen op de plus onder de eerste afbeelding en zo komt u in de media bibliotheek. Upload het
pdf bestand dat u klaar hebt gezet (let op! Niet groter dan 4 mb). Heeft u de pdf al geupload, dan
gaat u met de muis iets naast de woorden: bestanden uploaden. Het tabblad mediabibliotheek wordt
zichtbaar. Andersom werkt dat ook. Nu klikt u niet op toepassen, maar volgt de volgende stappen:
-

U bent nog steeds in de media bibliotheek. En de pdf is ingeladen. Klik op de pdf en er komt
rechts een veld zichtbaar. Klik op kopieer url. VOEG NIET TOE AAN GALLERIE!
Nu klikt u rechtsboven op het vierkantje of kruisje om de mediabibliotheek uit te zetten.
U gaat terug naar de buttoncode.
[maxbutton id="3" url="https://groep8musicals.nl/wpcontent/uploads/2021/10/tekstfragment-musical-titel.pdf"]
De link die u net heeft gekopieerd plakt u precies over het gedeelte vanaf https t/m pdf

[maxbutton id="3" url="https://groep8musicals.nl/wp-content/uploads/2021/10/tekstfragmentmusical-titel.pdf"]
De pdf staat nu achter een button. Mocht de button niet werken. Stuur ons even een bericht met
duidelijke welk product en welke pdf. Zorg dat de pdf al wel in uw mediabibliotheek staat. Wij kijken
wat er misgaat en passen desnoods aan.

Tonen van muziekfragmenten bij product
Ook bij muziek zorgt u dat er een bestand klaarstaat op uw computer. Maak deze in mp3 en onder de
4 mb.
Net als bij de pdf laat u deze weer in bij afbeeldingen. U upload de mp3, maar voegt deze NIET toe
aan gallerij. Net als bij de pdf klikt u na het uploaden op de mp3. Er komt rechts een smal scherm
tevoorschijn. Scroll naar beneden en klik op “kopieer”.
Nu wordt het makkelijk. We gebruiken hier geen button. U kunt de link direct plakken op de plek
waar u de muziek wilt in de uitgebreide omschrijving. U ziet meteen een speelbalk verschijnen.

Tonen van een video
Video wordt nog makkelijker. U kopieert direct uw Youtube of Vimeo url. Deze plakt u op de
gewenste plek in uw uitgebreide omschrijving en de video zal verschijnen.
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Vergeet niet op product opslaan te klikken onderaan de pagina en de pagina uit kladversie te
halen.

Bestellingen
Hier ziet u overzichten van de bestellingen die zijn gedaan door uw klanten en in welke status deze
zijn. Als de status is afgerond staat ook de factuur achter de bestelling. Deze kunt u bekijken door op
het oogje te klikken of downloaden door op de vlak te klikken. Dit vlak is zwart omdat het een pdf
betreft. In browsers worden miniaturen van pdf’s zwart.
Deze facturen kunt u opslaan en gebruiken in uw eigen administratie en boekhouding. U kunt hier
ook alles exporteren als een csv bestand. Daarvoor kunt u de filters gebruiken of u exporteert alles.’
Door op de bestelling te klikken kunt u de complete bestelling zien. U kunt eventueel ook een notitie
sturen naar de klant. Probeer dat tot een minimum te bewaren, omdat hier alle automatisch
gegenereerde melding staan en deze door ons ook gecontroleerd worden voor de statussen en
eventuele foutmeldingen/foutrapportages.
Alle gegevens van uw klant zijn hier zichtbaar.
In dit overzicht kunt u ook een downloadbaar product opnieuw instellen. Wij verzoeken u om dit niet
te doen en als het nodig is dat downloadbare bestanden nog eens opengezet moeten worden dat bij
ons te melden. Wij kunnen dit iets specifieker doen. We kunnen dan ook goed bijhouden wat er aan
de hand is en waarom dit nodig is. Daar hoeft u en de klant niet voor te betalen. Let wel op. Er moet
een goede reden zijn om een product nogmaals open te zetten.

Coupons
Wanneer je een product korting wil geven kun je een coupon gebruiken. Gebruik dit niet te vaak. Wij
controleren of er geen misbruik gemaakt wordt van coupons.
In de hulpvideo, laten wij zien hoe je dit gebruikt en invult.

Rapportages
Dit onderdeel moet je uitgebreid maar bekijken. Je kunt alles zien over jouw verkopen, aantal
producten, best verkopende, saldo, overzichten etc. Ook zijn overzichten te exporteren in een csv
bestand.
Als je een csv bestand opent in bijvoorbeeld excel, dan kun je deze omzetten naar kolommen zodat
het overzichtelijk wordt. Heb je dat nog nooit gedaan, raadpleeg dan het uitgebreide stappenplan
van Microsoft Excel.

Opname/uitbetaling
7 dagen na een bestelling kun je jouw ontvangen bedragen incl. btw en minus de commissie laten
uitbetalen. U klikt op het verzoek tot uitbetaling en geeft aan via welke rekening dit gaat. Het is dan
ook belangrijk dat u die gegevens ook heeft ingevuld anders kunnen wij de betaling niet verzorgen. U
krijgt een bericht als wij de uitbetaling accepteren, maar ook als wij die afwijzen. Het kan ook zijn dat
wij nog even een vraag stellen omtrent de uitbetaling.
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Wees niet bang, u krijgt altijd uw geld. Na uw aanvraag kan het 48 uur tot maximaal 7 dagen duren
voordat uw geld op uw bankrekening staat. Wij houden u op de hoogte hiervan en zullen u altijd een
bericht sturen als het bedrag is overgemaakt.
U ontvangt van ons een kwitantie van deze overboeking. Dit hoeft u niet op te nemen in uw
boekhouding. U neemt de facturen van de klanten op in uw boekhouding. U krijgt een factuur van
ons per maand (als er verkopen zijn geweest in die maand) waarop onze commissie en de btw hierop
staat vermeld. Deze neemt u wel op in uw boekhouding.
Let op! U betaalt zelf wanneer u uw uitbetaling laat doen, maar aan het eind van een boekjaar
moeten alle balansen op 0 staan. Dat maakt onze boekhouding en uw boekhouding een stuk
eenvoudiger. Zorg dus dat u in uw agenda duidelijk vermeld dat u eind december de laatste
bedragen opneemt.
Is het bedrag lager dan het limiet, neem dan contact op.
We sturen alle verkopers hiervoor een herinnering en minitoren dit de laatste week uitgebreid.
Redenen van uitstel of weigeren van een uitbetaling kan alleen als dit is volgens de opgenomen
voorwaarden in het document Verkoopvoorwaarden of als wij vanuit justitie hier opdracht toe
krijgen. Wij geven uw geld nooit uit en dit zal dan ook altijd beschikbaar zijn.

Volgers
Klanten kunnen uw winkel volgen. Als u een nieuw product plaatst krijgen zij daar een melding van. U
kunt deze volgers zien in jouw dashboard.

Abonnement
U kunt verschillende abonnementen afnemen om uw producten te plaatsen op Groep8musicals.nl.
Tussentijds kunt u upgraden als u niet direct het volle pakket gebruikt.
Als het abonnement verloopt dan krijgt u een melding automatisch dat uw abonnement vernieuwd
moet worden. Als het abonnement verlopen is, worden de producten en de winkel onzichtbaar
gemaakt en zijn de producten niet meer voor klanten terug te vinden.
U kiest een abonnement bij registreren en vanuit uw account kunt u altijd wisselen tussen accounts.
Wilt u een account, maar nog geen abonnement, dan kan dat alleen als u contact opneemt met ons.
Wij beoordelen dan of dat mogelijk is. U kan dan geen producten verkopen en uw winkel is niet
zichtbaar. U kunt wel inloggen en het dashboard bekijken en wat winkelinstellingen doen. Zodra u
zover bent, kunt u dan een abonnement starten vanuit het dashboard. Dan gaat ook de periode in
van het abonnement.
Abonnementen zijn inclusief 21% btw en de commissie afdracht is inclusief de 21%btw. Deze vindt u
terug op de maandelijkse factuur indien er verkopen zijn geweest die maand.

Mededelingen
Als er mededelingen zijn vanuit Groep8musicals.nl dan kunt u deze hier terugvinden. Dat zijn:
•
•
•
•

Aankondigingen van onderhoud
Aankondigingen van nieuwsbrieven
Aankondigingen van acties en de vraag of uw producten meedoen aan de actie
Etc.
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Klantenservice
De klantenservice is jullie eigen pagina op het dashboard waar vragen van klanten op binnen kunnen
komen. Deze worden verstuurd vanuit jullie eigen winkelpagina. Zo staan klanten direct in contact
met de betreffende verkoper als ze hulp nodig hebben.

Emails
U krijgt e-mails vanuit bestellingen. 1x als er een bestelling is gedaan en 1x als deze is afgerond. Bij
directe betaling komen deze meestal tegelijk binnen.
Er worden ook e-mails verzonden bij notificaties. Bijvoorbeeld een klantvraag of een mededeling van
Groep8musicals.nl. Deze vragen en mededelingen zijn ook altijd in het dashboard terug te vinden.
Mochten klanten een vraag hebben en deze sturen ze naar ons, dan sturen wij deze door naar jullie.
Dit kan wat langer duren, dan dat een klant het contactformulier in uw eigen winkel gebruiken.

Opbouw en voorbeeld van een digitaal product (de download)
Een downloadbaar product vraagt net als een papieren product wat voorbereiding. U kunt het simpel
houden, maar ook visueel maken. Soms is dat erg handig.
Simpel:
Maak op uw computer een map aan met de producttitel als bestandsnaam. In deze map maakt u
mappen en mogelijk ook van deze mappen submappen. Zie de structuur in de afbeelding hieronder.
In de mappen en submappen plaats u de bestanden als teksten, schema’s, decor etc. De
muziekbestanden die gebruikt worden tijdens de uitvoering plaatst u in wav. Kies dan wel de cdkwaliteit. Andere muziekbestanden of te oefenen kunt u als mp3 toevoegen. Dit scheelt enorm in
zwaarte. U kant dan de standaard kwaliteit mp3 gebruiken. Als alle mappen zijn gevuld, maakt u van
de hoofdmap een .zip bestand. In windows kunt u in het bestanden overzicht kiezen voor delen en
dan comprimeren. U hoeft geen aparte software te gebruiken. .zip kan elke computer openen. Bij
een Mac kiest u de map en met rechtermuisklik kiest u comprimeer.
Voorbeeld van een mappenstructuur:
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Visueel:
U doet nog steeds hetzelfde als bij simpel. U gaat nu alleen code schrijven. U maakt een html bestand
waarin de mappen als menu zichtbaar zijn. Hiervoor moet u wel html en css kunnen schrijven. Om de
muziek te tonen in een speler in dit menu, moet u ook andere scripts gebruiken.
Wilt u dit? Maar u kan dat niet zelf? Tegen betaling kunnen wij dit voor u op maat maken. Maak even
een afspraak via ons of via de website van www.sterkedesigns.nl. Op deze website kunt u online zelf
een videoafspraak plannen. We bespreken de wensen en de mogelijkheden en wij doen een
prijsvoorstel. Wij kunnen u tijdens het gesprek even ons scherm laten zien waarop wij een voorbeeld
laten zien. U ziet dan hoe dit werkt.
Voorbeelden van een visueel menu:

Nieuwsbrieven
Naar klanten toe zullen er nieuwsbrieven worden gestuurd. Dit gaan we niet elke week doen en
proberen we een beetje netjes te houden zodat klanten niet de nieuwsbrieven van ons zat zijn.
Als er een nieuwe verkoper is, dan zullen we deze verkoper vermelden in de nieuwsbrief. Ook nieuwe
producten worden vermeld in de nieuwsbrieven. Daar hoef je niets extra voor te betalen. Als er geen
nieuwe producten of verkopers zijn, dan zullen we bepaalde producten uitlichten. Afhankelijk van
het aantal verkopers, gebruiken we van elke verkoper 1 product als deze niet al ergens anders
genoemd is in de nieuwsbrief of we noemen de verkopers die niet al genoemd zijn specifiek met
naam en eventueel logo. Uiteraard weer aanklikbaar naar de winkel van de verkoper op
Groep8musicals.nl. De verkopers krijgen een oproep met de vraag welk product ze willen uitlichten.
Als daar geen reactie op komt, dan kiezen wij een product die beschikbaar staat.
Verkopers, waar het abonnement van afloopt binnen 3 weken, worden niet meer meegenomen in de
nieuwsbrief als er geen verlenging bekend is. Zo voorkomen we dat een product niet te vinden.

Taal
We maken op de website gebruik van software ontwikkeld in het buitenland. Het kan dus voorkomen
dat woorden en zinnen in het Engels staan of zelfs in een combinatie van Nederlands en Engels. Niet
alles is vertaald of goed vertaald. Wij vertalen de niet vertaalde onderdelen handmatig. Het gaat hier
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om tienduizenden strings. Bepaalde onderdelen worden gekoppeld door middel van code. Hierdoor
kan een vertaald deel al in een niet vertaald deel terecht komen.
Bij het vertalen van woorden kunnen wij niet altijd zien waar en in welke context het woord op de
website gebruikt. Hierdoor kunnen bepaalde woorden totaal verkeerd vertaald worden waardoor er
onbegrijpelijke zinnen ontstaan.
Dit proberen wij uiteraard allemaal te voorkomen. Mocht er iets zijn in een e-mail of op de website
wat fout is of onvertaald, wat je liever vertaald ziet, neem dan contact op.
Sommige woorden kunnen we helaas niet vertalen. Daarover gaan we dan in gesprek met de
software leverancier in de hoop dat ze de bepaalde string vertaalbaar maken in de volgende update.
Sommige woorden willen we niet vertalen. Omdat Nederlandse woorden knullig overkomen of
ongelooflijk lang zijn waardoor de layout verschrikkelijk leesbaar wordt. We hebben al verschillende
aanpassingen gedaan door code te overschrijven, maar dat is niet overal wenselijk. Bijvoorbeeld bij
het abonnement. Daar staat “Switch plan”. Dat laten wij zo. Het is duidelijk, en passend in de layout.
Ook het woord “support” laten wij zo. Zo zijn er vast meer woorden. Uiteindelijk proberen we
uiterlijk en begrijpelijkheid te koppelen aan mooi en logisch.

Contact
Wil je contact opnemen met ons?
Dat kan via e-mail:
info@groep8musicals.nl
Krijgt u een foutmelding omdat er storingen zijn op onze server? Probeer dan een alternatief
mailadres:
mijnsterkeproducties@gmail.com
Bel:
0650658227
Let op! We zijn niet altijd telefonisch bereikbaar. E-mail staat aan alles gekoppeld en krijgen we op
allerlei manieren binnen. Deze kunnen we ook makkelijk beantwoorden als we op locatie zijn en niet
kunnen bellen.
We kunnen vaak op afstand en op locatie inloggen. Omschrijf, bij problemen, altijd duidelijk wat,
waar en wanneer er een probleem is. Desnoods met schermafbeeldingen.
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