	
  

Assist Help

Leden à Lidgeld, kortingen en herinneringsmails beheren

Hoe kan ik een gezinskorting toekennen aan leden die daar
recht op hebben?
Assist kan voor jou per lid automatisch het jaarlijkse lidgeld berekenen. Binnen
deze mogelijkheid kan je bepalen of meerdere leden van hetzelfde gezin al dan
niet een ‘gezinskorting’ krijgen. Assist zal hiermee dan rekening houden bij het
berekenen van het lidgeld. Zo ga je te werk:
à Ga naar de rubriek ‘Leden’
à Klik in de subnavigatie op ‘Lidgeld, kortingen en herinneringsmails beheren’

	
  
à Indien dit nog niet het geval is, selecteer dan de optie ‘Ja, Assist mag het
lidgeld automatisch berekenen’ zodat alle mogelijkheden verschijnen.

	
  

	
  
à Bij de optie ‘Kortingen berekenen’ selecteer je ‘Ja, in sommige gevallen
geven wij een korting op het lidgeld’.
à Bij de optie ‘Gezinskorting’ selecteer je ‘Ja, wij geven wel korting voor
meerdere leden van hetzelfde gezin’.
à Nu krijg je de keuze: afhankelijk van het hoeveelste gezinslid, bedraagt de
gezinskorting ofwel een vast bedrag, ofwel een bepaalde percentage op het
standaard lidgeld.
Selecteer de korting die je wenst en vul per gezinslid de korting in (in euro of
in percenten, afhankelijk van de gekozen soort korting).

	
  
à Klik op de OPSLAAN-knop om deze instellingen te bewaren.
à Ga vervolgens via de rubriek ‘Leden’ – ‘Lidmaatschap per lid bekijken of
bewerken’ naar de detailfiche van een bepaald lid.

	
  

	
  

	
  
à In het onderdeel ‘Lidgeld’ krijg je per lid een duidelijk overzicht van hoe het
lidgeld automatisch berekend wordt. Je merkt dat de melding ‘Aantal
gezinsleden’ en het invulveld ‘Gezinskorting’ werden toegevoegd aan dit
overzicht.

	
  
à OPGELET: Assist kan deze korting enkel automatisch toekennen als de
verschillende gezinsleden ook effectief aan hetzelfde gezin gekoppeld
werden. Als je niet weet hoe dat moet, bekijk dan in de rubriek ‘Personen’
het antwoord op de vraag ‘Hoe koppel ik verschillende gezinsleden aan
hetzelfde gezin?’.

