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Doel van dit document  

Het kunnen importeren en bewerken van sjablonen naar de SEPA eisen. 
 

 
 
 
 
 

4. Correspondentie en sjablonen 
 

Inleiding  
Binnen iedere kinderopvangorganisatie zullen er specifieke vragen zijn over bepaalde processen binnen 
The Nanny. Met dit document willen wij u een handreiking geven, zodat u uw specifieke vragen met 
betrekking tot processen en/of onderdelen van The Nanny kunt onderzoeken en behandelen in de op uw 
organisatie afgestemde en ingerichte administratie(s). Mocht onderstaande informatie in uw situatie niet 
toereikend zijn, dan kunt u uiteraard contact opnemen met klantondersteuning: 0416 - 538 445 of 
support@tecsoft.nl.  
 
Mocht uw situatie complexer zijn en/of om implementatie van processen vragen, dan adviseren wij u om een 
consultant in te schakelen. De consultant kan samen met u de administratie en processen doorlopen en 
bespreken. Onze consultant kan bovendien de inrichting van administraties, tijden en prijzen voor u 
verzorgen. Aan de inzet van een consultant zijn uiteraard kosten verbonden. Voor het bespreken van de 
mogelijkheden en/of het maken van een afspraak kunt u contact met ons opnemen via: 0416-538 444 of 
verkoop@tecsoft.nl. 
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1. Voorbeeld sjablonen  

Er zijn drie voorbeeldsjablonen beschikbaar welke voldoen aan de SEPA eisen:  
 

 Kind: contract met opvanguren per maand inclusief een machtigingsformulier voor incasso. 

 Ouder: machtigingsformulier voor incasso.  

 Contracthouder: machtigingsformulier voor incasso bij contracthouder.  

 

Klik hier om het ZIP bestand te openen en deze sjablonen op te slaan.  

1.1 Sjablonen openen en bekijken 

Deze sjablonen kunnen geopend worden met Microsoft Word: (rechtermuisknop  openen met  Microsoft 

Word). Zo kunt u de sjablonen bekijken en bepalen of u (delen van) dit sjabloon wilt gebruiken voor uw 

correspondentie.  

 
Onderstaand een voorbeeld van het ingevulde sjabloon voor een machtigingsformulier voor een doorlopende 
machtiging.  
 

Doorlopende machtiging S€PA 

  

Naam:        Kinderdagverblijf TecSoft 

Adres:                   Modelleur 21   

Postcode:              5171 SL Plaats: Kaatsheuvel 

Land: Nederland Incassant ID: NL51ZZZ405365330000 

Machtigingskenmerk: 001005555523    

   

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Kinderdagverblijf TecSoft doorlopende incasso-opdrachten te 
sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens kinderopvang en uw bank om doorlopend een 
bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Kinderdagverblijf TecSoft. 

 

Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na 
afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. 

   

Naam:        Richard Adriaansen  

Adres:                   Zwedepad 17   

Postcode:               5314 JT Woonplaats: BREDA 

Land: Nederland   

Rekeningnummer 
[IBAN]:              

NL48 RABO 0123 4567 89 Bank Identificatie 
[BIC]: 

RABONL2U 

     

Datum: ____ / ____ / ________ Handtekening:  

Plaats: _______________________   

     

 
Wanneer gebruik gemaakt wordt van dit sjabloon vult The Nanny de geel gemarkeerde gegevens automatisch 
met de gegevens van de incassant. De groen gemarkeerde gegevens worden automatisch gevuld met de 
gegevens van de debiteur.  
 

http://www.tecsoftdownloads.nl/Sjablonen%20SEPA%20versie.zip
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1.2 Sjablonen importeren 

Indien u een voorbeeldsjabloon wilt gebruiken, dan kunt u deze importeren in The Nanny via:  
Correpondentie  Sjabloon beheer  Kinderen  Importeren. Geef dit sjabloon een naam en klik op OK.  
 

2. Sjabloon bewerken 

U kunt de voorbeeldsjablonen nog verder aanpassen naar de huisstijl van de organisatie. Uiteraard kunnen 
ook uw eigen sjablonen worden aangevuld met de verplichte SEPA informatie. Wanneer dubbel geklikt wordt 
op het sjabloon welke u wilt bewerken in The Nanny bij Correspondentie  Sjabloon beheer kan het sjabloon 
volledig aangepast worden. 
 
Aan de boomstructuur in het scherm ‘Velden toevoegen’, welke verschijnt bij het openen van het sjabloon, is 
het gedeelte ‘Machtigingen’ toegevoegd. Daarnaast zijn bij de tabbladen algemeen, ouders, contracthouder, 
contracthouder2 en factuur informatie velden toegevoegd.  
 

  
 
In dit gedeelte kunt u kiezen uit de volgende SEPA waarde:  
 

Waarde tabblad: Machtigingen Betekenis 

Bedrijf ID Bedrijfsnummer 

EndDate Einddatum machtiging 

ID Intern veld voor de werking van The Nanny – 

Gebruikt u deze NIET.  

Kdv ID Administratienummer 

KindOfMandate Soort machtiging (doorlopend of eenmalig) 

LastUsed Intern veld voor de werking van The Nanny -

Gebruikt u deze NIET. 

MandateID Machtigingskenmerk 
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LET OP: Wanneer u een bestaand sjabloon bewerkt vergeet u dan niet de bijbehorende 

  ‘Scan’ en ‘Endscan’ mee te kopiëren bij de waarde die u toevoegt.  
 

 

TIP: Wij adviseren u bestaande sjablonen te bewerken en geen nieuwe sjablonen te 

  maken.  

Nummer Intern veld voor de werking van The Nanny – 

Gebruikt u deze NIET. 

OldLastUsed Intern veld voor de werking van The Nanny – 

Gebruikt u deze NIET. 

OldStatus Intern veld voor de werking van The Nanny – 

Gebruikt u deze NIET. 

SignatureDate Datum van ondertekening 

StartDate Begindatum incasso  

Status Status van de machtiging (Eerste, volgende, 

vervallen, gebruikt of niet gebruikt).  

Type Intern veld voor de werking van The Nanny – 

Gebruikt u deze NIET. 

Waarde tabblad: algemeen Betekenis 

AdminIncassantID Incassant ID 

Waarde tabbladen: Ouders, Contracthouder 

Contracthouder2, Factuur informatie 

Betekenis 

BIC BIC 

IBAN IBAN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Correspondentie instellingen 

Zodra u de sjablonen naar wens heeft aangepast en wilt gaan gebruiken dient u te controleren of de 
correspondentie instellingen correct zijn ingesteld. Bijvoorbeeld wanneer u bij een bestaande ouder een nieuw 
contract inclusief een nieuwe machtiging aan wilt maken, omdat er een contractswijziging heeft 
plaatsgevonden.  
 
U wilt namelijk op het contract niet alle voorgaande machtigingen tonen, enkel de nieuwe machtiging. 
Daarvoor maakt u gebruik van correspondentiefilters. Ga naar Correspondentie  Correspondentie 
instellingen. Vervolgens kunt u de wijze van filtering aangeven op het scherm op de volgende pagina:  



  
 

TecSoft B.V. | 0416 - 538 445 | support@tecsoft.nl                                              Correspondentie en sjablonen versie 1 
    Pagina 5 van 5 

 

 
 
Bij het filteren op machtigingen heeft u de keuze uit de volgende opties: 
 

 ‘Alle’: Alle machtigingen van de ouder worden opgenomen in de brief. 

 ‘Alles op datum’: Alle machtigingen van de ouder, waarbij de filterdatum valt in de machtigingsperiode, 

worden opgenomen in de brief. Als filterdatum heeft u twee keuzes, ‘Geldend voor’: 

o ‘Vandaag’ 

o ‘Datum’: Hier kunt u de datum ingeven of selecteren uit de kalender. 

 ‘Alles in periode’: Alle machtigingen, waarvan de machtigingsperiode geheel of gedeeltelijk in de 

filterperiode ligt, worden opgenomen in de brief. U kunt zelf de filterperiode ‘Vanaf’ ‘T/m’ intypen of uit de 

kalender kiezen. 
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