
Handleiding Inkoop / 
Verkoop



Algemeen

Bij het werken in een PE is het proces belangrijker dan het eindresultaat. Werken in een PE valt 

onder het concept “Leren door doen”. Trainees moeten zoveel mogelijk kansen benutten om te 

handelen, dus om producten te kopen en verkopen, zodat ze zien welke acties daar uit 

voortvloeien en hoe die samenhangen met andere activiteiten (van andere afdelingen) in een 

PE.

De boekhouding van de PE staat los van het portaal en de bankrekening van je PE. Dit wordt 

gevisualiseerd in het flowschema op slide 5. Tussen boekhouding en bank en overige portaal-

onderdelen zit geen automatische koppeling. Handelingen die in het PenNed-portaal 

plaatsvinden, zoals een inkoop via de website van een PE, moeten handmatig in de 

boekhouding van de PE verwerkt worden. Welke handmatige handelingen voortvloeien uit een 

inkoopactie wordt per inkoopactie toegelicht.

Inkoop & Verkoop 



Inkopen van producten kan via de volgende manieren:

• via PE's uit de Bedrijvengids; je bezoekt hun website en klikt de gewenste artikelen aan.

• via de Groothandelsmarktplaats

• via de PEN-marketplace

• op een (online) beurs

• door een PE te bellen of mailen en daarin aan te geven wat je wilt bestellen (vraag dan om 

een orderbevestiging van de verkoper).

Voor betalingen van inkopen zijn er 3 opties:

• direct debit: als een soort Ideal met de bankrekening van de PE (directe betaling).

• betaling met een creditcard: de PenNed creditcard of de internationale PE Credit Card.

• achteraf betalen: ofwel inkoop op rekening.

Inkoop &verkoop 



Verkoop

Verkopen van producten kan via de volgende manieren:

• via je website, die bij je PE in de Bedrijvengids is vermeld

• via de PEN-marketplace

• op een (online) beurs

• doordat een PE-medewerker een bestelling doorbelt of mailt (stuur dan een 

orderbevestiging naar de klant).

Inkoop & Verkoop 

Op slides 6 en 7 is inzichtelijk gemaakt hoe de processtromen kunnen lopen bij inkoop en 

verkoop. Ook de documenten die gemaakt en verzonden moeten worden zijn zichtbaar.
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Inkoopstroom



Generieke Verkoopstroom

Verkoopstroom


