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De module Contracten is een van de ruim 30 optionele 
modules van e-Captain. De contractenmodule is een module 
waarin je contracten- en/of abonnementen in kunt 
vastleggen per relatie. Een contract is gebaseerd op een 
looptijd in maanden. De contractenmodule werkt samen met 
artikelbeheer waarin artikelen met maandbedragen 
opgenomen dienen te worden. 
 

MOGELIJKHEDEN 
Enkele mogelijkheden van de module: 

 Automatisch verlengen  
 Vooruit factureren  
 Opzegtermijn vastleggen 
 Facturatie per x maanden 
 Eigen formaat van de artikelregel 
 Contract wijzigen tijdens de looptijd van het contract  
 Opmerkingen bij het contract vastleggen 
 Korting verrekenen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTRACTEN  VERLENGEN 
Op het moment van factureren krijgt u melding wanneer er 
contracten te verlengen zijn. U kunt dit ook te allen tijde 
bekijken in het Beheercentrum. U kunt er ook voor kiezen 
om automatisch verlengen te activeren (per contract aan te 
geven). Op de laatste datum van het contract en wanneer 
de opzegdatum is verstreken, wordt het contract 
automatisch verlengd.  
 

 

OVERZICHT VAN ALLE CONTRACTEN  
Via het Beheercentrum ontvangt u gemakkelijk een 
overzicht van alle contracten. U schakelt tussen actieve, 
niet actieve contracten of de gehele lijst.  
 

 
 

KORTING OP CONTRACT TOEPASSEN 
Korting kan eenvoudig toegevoegd worden door een artikel 
met een negatief bedrag uit het artikelbeheer te kiezen. In 
het geval van een eenmalige korting, geeft u een stopdatum 
op. 

LOPEND CONTRACT WIJZIGEN 
Prijswijzigingen kunnen ook tijdens een lopend contract 
worden aangepast. U kunt contractregels voortijdig stoppen 
en/of nieuwe contactregels opvoeren met een nieuwe 
startdatum. Als een contractregel is gestopt, wordt deze 
niet verlengd.  
 

 
 
 
 
 

MODULE 6 WEKEN GRATIS PROBEREN 
Onze optionele modules, enkele modules waaronder de 
module Online betalen uitgezonderd,  kunt geheel 
vrijblijvend 6 weken uitproberen. Informeer er naar bij een 
van onze medewerkers. 
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Wilt u meer weten over de mogelijkheden van de module 
Factureren of e-Captain in het algemeen neem dan contact 
op met een van onze medewerkers: mail naar  
helpdesk@e-captain.nl of bel met 073-614 14 40. 


