
Aanpassen verblijfplaats in de daggeldvergoeding 

Ga naar het tabblad ‘declaratie’ en open de conceptmap van de dienstreis (in dit voorbeeld 520267 NYC): 

 

Vervolgens komt u in de declaratiemap waar onder de transactielijst al een concept daggeldvergoeding klaar staat. 

Klik op deze regel om de daggeldvergoeding te openen. 



 

De daggeldvergoeding is opgebouwd aan de hand van de geboekte reis. 
Data en tijden komen overeen met het geboekte ticket. Wanneer dit gewijzigd is, is het belangrijk om ook de daggeldvergoeding daarop aan te passen. 

In dit voorbeeld laten we zien hoe je de het schema kan aanpassen. 

 
Stel, u heeft een vertraging gehad aan het begin van de reis en u bent uiteindelijk vanuit een andere plaats teruggevlogen. 

Klik in de daggeldvergoeding op “ EDIT MODE “: 



 

Vervolgens is het mogelijk om per regel iets aan te passen of regels te verwijderen middels het prullenbakje. 
Let erop dat alle regels onder het aangeklikte prullenbakje ook verdwijnen.  



Zoals gezegd gaan we in dit voorbeeld compleet opnieuw opbouwen. We starten daarom met het bovenste prullenbakje. 
 

 

Vervolgens krijgt u een invulveld waar we het vluchtschema en de verblijfplaats gaan invullen. 
Is de vlucht intercontinentaal? Dan beginnen we met de vlucht. 

1: vul bij plaats de eindbestemming in 

2: overschrijf het –Tarief- naar “Intercontinentale Vlucht”. Reden: volgens het reisbeleid is een daggeldvergoeding niet toegestaan tijdens een 
intercontinentale vlucht. 

3: Klik vervolgens op “Dagvergoedingen berekenen”. 



 

 

 

 

 

 

 



Vervolgens klikt u op: “Add new day(s)”: 

 

In dit scherm vult u vervolgens de datum en tijd in van uw (eerste) verblijfplaats. 
In ons voorbeeld bijvoorbeeld vertrekken we op 16okt om 17u naar Chicago, dus mijn daggeld voor New York loopt tot die tijd. Vul bij Plaats in waar 
verbleven is. Het systeem berekent automatisch het juiste tarief. 



 

Klik vervolgens op “BEWAREN”: 

 

 

Vervolgens geven we aan dat we zijn gevlogen naar Chicago. 
Om 17u vertrokken we en kwamen om 19u aan. 



Dus  en dan vullen we de aankomst in, bij plaats de bestemming en bij tarief “intercontinentale vlucht”: 

 

 



Klik wederom op  om aan de duur van het verblijf aan te geven en de verblijfplaats. 

 



Tot slot de terugvlucht naar huis. 

Via “Add new day(s)” wederom met het tarief van de “Intercontinentale vlucht”: 
1: invullen eindbestemming 
2: Tarief overschrijven met “Intercontinentale Vlucht” 
3: Klik op bewaren 

 



Als de aanpassing is opgeslagen wordt dit weergegeven.  

  

Klik daarna op ‘ sluiten’: 

 

 

 


