
OFFERTES
Kostprijs
Wanneer we over offertes spreken 
die bestaan uit honderden posten 
en duizenden artikels, dan zijn we 
genoodzaakt om artikeldatabanken 
aan te leggen. Het onderhoud 
ervan is een tijdrovende activiteit. 
In België bestaan er geen 
algemeen gestructureerde 
artikeldatabanken met tariefprijzen.
Prijzen van goederen is één zaak, 
maar hoe zit het met de prestaties? 
Uitvoeringstijden zijn uiteraard 
gerelateerd aan het product maar 
daarmee is nog niet alles gezegd. 
Wat zijn de omstandigheden 
waarin de uitvoering moet gebeu-
ren … Vaak is er een relatie tussen 
de artikels; een motorbeveiliger van 

4 kw bestaat uit een beveiliger, 
hulpcontact, contactor ... Daarom is 
het interessant om groepen van 
artikels te maken. De groepen 
moeten dynamisch zijn zodat we 
selectiecriteria kunnen meegeven.

Verkoopprijs & marge
U dient verkoopprijzen te geven 
over de verschillende posten van de 
meetstaat. Wat is de beste methode 
om dit te doen ? U weet beter als 
geen ander waar de sterktes en 
zwaktes zitten van uw organisatie. 
Verkoopcoëfficiënt per prestatietype 
en materiaalgroep is een manier 
om het beoogde doel te bereiken.

Revisies
De aanvrager wijzigt posten en 

hoeveelheden van de meetstaat. 
Marge behouden en consistent 
blijven aanbieden is geen 
evidentie. Hoe hou je dat in 
evenwicht?

De afdruk van de offerte
Een professioneel uitziende offerte 
die goed is gedocumenteerd met 
een eerlijke prijs is de sleutel tot de 
opdracht. Daarom moet de afdruk 
aangepast kunnen worden aan de 
wensen van de klant zonder de 
wijze van berekenen te veranderen. 
Bijgevolg koppelen we de 
berekeningsmethodiek los van 
de afdruk.

Call of contract
We maken aanbiedingen met vaste 

afgesproken prijzen voor een 
bepaalde periode. Blijf ik een 
inzicht behouden op de marge in 
functie van mijn actuele kostprijzen? 

BESLUIT
Hulpmiddelen zijn welkom maar 
ERP-systemen schieten tekort.
Het resultaat is dat de offertedienst 
een beroep doet op Excel 
rekenbladen, al dan niet verfijnd 
met enkele macro’s.
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EEN OFFERTE MAKEN IN EEN PROJECT-
GEORIENTEERDE MARKT
DE OFFERTE IS DE BASIS OM TOT EEN OPDRACHT TE KOMEN

Om een offerte te maken hebben we steeds minder tijd en toch moet het 
accuraat gebeuren. Een offerte maken omhelst veel factoren die elk de nodige 
aandacht moeten krijgen in functie van het beoogde doel 'de opdracht'. Alles 
begint bij het goed in kaart brengen van de kostprijs van het materiaal en de 
prestaties. Wat zijn de algemene kosten? Welke marge is haalbaar? Hoe moe-
ten we de algemene kosten en de marge verdelen over de meetstaatposten ...

Quick Devis is een software voor 
het maken van offertes. Maak er 
kennis mee op de beursvloer van 
ECL van 22 tot 23 september.
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