
 

 

Een boeking ontvangen, uren registreren en uitbetaald worden 

 

STAP 1:  

Je ontvangt een SMS (bij spoed) of een e-mail (regulier verzoek) zodra er een of 

meerdere opdrachten beschikbaar zijn. De opdrachtgever kan ook de ‘spoed-knop’ 

gebruiken voor een regulier verzoek. In dat geval krijg je een SMS, maar kan het zijn dat 

de opdracht toch pas over een paar dagen afgerond dient te worden.  

 

Door op de link in het SMS bericht te klikken kun je de 

specificaties van de boeking bekijken:  

 

 

 

 

STAP 2:  

Als je de opdrachtgever wil laten weten dat je beschikbaar bent, druk dan op de groene 

knop:  

 

 

Vervolgens krijg je dit venster: 

 

Bij ‘Kies je dienst’ kiest je voor 

‘Instemmingsverklaring’ of ‘Jouw Naam’.  

 

Bij ‘Wat is je prijs’ kun je een prijs schatten, 

maar je kunt ook 0 invullen. De uiteindelijke 

uren invullen doe je namelijk achteraf.  

 

Bij ‘Motivatie’ kun je nog een aanvullende 

toelichting geven.  

 

 

Lees de algemene voorwaarden om te weten welke tarieven, spoedtarieven en 

reiskosten je mag hanteren! 

 

 



 

 

 

STAP 3 

De opdrachtgever neemt contact met je op om het dossier uit te wisselen en nadere 

afspraken te maken. Het is uitdrukkelijk niet de verantwoordelijkheid van NeGG om 

hierin te faciliteren.  

 

STAP 4 

Je maakt je rapport op en stuurt dat naar de opdrachtgever.  

 

STAP 5 – Uren registreren 

Login op NeGG.nl en ga naar ‘Mijn Opdrachten’ en klik op de knop ‘Aanvaard’. Hier 

staan alle boekingen die je hebt aanvaard.  

 

 

 

 

 

Klik op de boeking waarvan je de uren wilt ingeven. Aan de rechterzijde opent zich een 

scherm. Scrol naar beneden en druk op de knop ‘Uren Invoeren.  

 

Je kunt nu het totaal aantal uren 

invoeren (gebruik een komma om halve 

uren of kwartieren in te voeren). NeGG 

rekent zelf uit wat het totaalbedrag is.  

 

Bij de aanvullende kosten geeft je aan 

hoeveel reiskosten je hebt gemaakt 

(totaal km * € 1,25). In de beschrijving 

kun je de uren en kilometers 

verantwoorden.  

 

Druk vervolgens op Versturen. De opdrachtgever krijgt nu een mail met de vraag om de 

uren goed te keuren. Zodra de uren zijn goedgekeurd wordt er automatisch een factuur 

aangemaakt en verstuurt naar de opdrachtgever. Je krijgt hiervan een e-mail ter 

bevestiging. De opdrachtgever heeft een betalingstermijn van 21 dagen.  

 



 

 

 

STAP 6 – je eigen administratie 

 

Zodra de factuur is betaald door de opdrachtgever en is uitbetaald door NeGG of 

Stripe, krijg je daarvan een bericht. Vervolgens kun je een creditfactuur downloaden bij 

je ‘Voltooide’ opdrachten.  

 

Deze factuur kun je vervolgens boeken in je eigen administratie. Geef bij het bedrag 

dan een -notatie (bijvoorbeeld -€630,00) zodat het als ‘inkomsten’ wordt gezien in je 

boekhouding. Dit proces wordt ook wel reversed billing of self-billing genoemd. 

 


