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Memorandum 
 
Kredietverkope word in jou EBW handboek bespreek in Hoofstuk 5, bl. 55 – 67 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
KREDIETVERKOPE 
 
PROSSEDURE VAN KREDIETVERKOPE, lees bl. 55 – 56 in jou handboek. 
Vul die korrekte antwoord in die gegewe spasies in OF onderstreep die korrekte antwoord tussen hakies. 
 
By 'n kredietverkope-transaksie vind betaling nie onmiddelik plaas nie.  Die klant ontvang die handels-
artikels dadelik maar die skuld word eers op 'n latere datum betaal. 

Die klant wat geld aan die onderneming skuld, word 'n  DEBITEUR  genoem. 

 

In die geval van kredietverkope reik die handelaar 'n    kredietfaktuur   uit. 

Kredietfakture word altyd in tweevoud voltooi.  Die   (oorspronklike / duplikaat)   faktuur word aan die 

klant oorhandig, terwyl die onderneming die   (oorspronklike / duplikaat)   bewaar. 
 

Die duplikaatfaktuur is die interne brondokument vanwaar die onderneming die inligting verkry om die 
kredietverkope-transaksie te boekstaaf. 
 

‘n Onderneming sal eers ‘n klant se   kredietwaardigheid    bepaal voordat hul goedere op krediet aan 

die klant sal verkoop.  Daar is ook ander voorwaardes wat die onderneming moet nakom soos bepaal 

in die    Nasionale Kredietwet. 
 
 

Kies die korrekte omskrywing in Kolom B wat by die begrip in Kolom A pas. 

Kolom A Nr. Kolom B  
Debiteur 3 1.  ‘n Wet wat gemik is op die beskerming van die verbruiker.  
Debiteurejoernaal 4 

2.  ‘n Ooreenkoms waarin ‘n koper ‘n item dadelik kry en instem om 
     die verkoper op ‘n later datum te betaal.  

Kredietverkope 2 3.  ‘n Klant wat aan ‘n ander individu of besigheid geld skuld.  
Kredietwaardigheid 5 

4.  ‘n Boek van eerste inskrywing waarin goedere wat op krediet 
     verkoop is vanaf kredietfakture aangeteken word.  

Nasionale Kredietwet 1 
5.  ‘n Skuldeiser se maatstaf van ‘n persoon of besigheid se vermoë 
     om skuld te kan delg.  

 
Watter voordele het dit vir ‘n onderneming om goedere slegs vir kontant te verkoop? 

 Die handelaar ontvang daagliks kontant waarmee nuwe voorraad aangekoop kan word of uitgawes 

betaal kan word. 

 Geen verliese as gevolg van oninbare skulde nie. 

 

Watter voordeel het dit vir die onderneming om klante toe te laat om op krediet te koop? 

 Die onderneming se verkope styg (die onderneming sal meer produkte/goedere verkoop). 



 
 
Watter nadele is daar vir die ondernemimg indien hul klante toelaat om op krediet te koop. 

 Meer administratiewe werk: 

 debiteure-rekeninge moet ge-open word en op datum gehou word. 

 die onderneming moet gereeld rekeninge uitstuur om klante aan hul skuld te herinner. 

 ekstra pogings moet aangewend word om agterstallige skulde in te vorder. 

 Indien debiteure nie binne die krediettermyn betaal nie benodig die handelaar addisionele fondse 

om voorraad te kan vervang of uitgawes te kan betaal. 

 Daar bestaan ‘n groot risiko dat sommige klante nooit hul skulde sal betaal nie wat beteken dat die 

onderneming verliese sal lei. 

 

Omdat 'n kredietverkooptransaksie 'n transaksie is waarvan die vereffening deur die debiteur uitgestel word 

tot 'n latere datum, is die bedrag verskuldig deur die DEBITEUR 'n BATE vir die onderneming. 

 
 
 
DEBITEURE-AFSLAG 
 
PROSSEDURE TEN OPSIGTE VAN TERUGSENDINGS DEUR DEBITEURE 
Lees bl. 59 in handboek. 
 
Vul die korrekte antwoord in die gegewe spasies in OF onderstreep die korrekte antwoord tussen hakies. 
 

In die geval van terugsendings deur ‘n debiteur reik die onderneming 'n    kredietnota   uit. 

 
Alle kredietnota’s word ook in tweevoud voltooi. 
 

Die  (oorspronklike / duplikaat) kredietnota word aan die klant oorhandig, terwyl die onderneming die  

(oorspronklike / duplikaat) bewaar.  Die duplikaatkredietnota is die interne brondokument vanwaar die 

onderneming die inligting verkry om die terugsending van goedere deur ‘n klant te boekstaaf. 

 

Debiteure eis gewoonlik ‘n afslag of stuur goedere terug as gevolg van: 

 die swak gehalte van goedere. 

 verkeerde produkte, kleur of grootte is afgelewer. 

 te hoë prys wat vir goedere gevra is  

 

Die terugsending van goedere deur ‘n klant veroorsaak dat die debiteur minder skuld en dat voorraad weer 

meer word (indien die voorraad nie beskadig is nie). 



 
Aktiwiteit 5 

 
Aanteken van krediettransaksies in die: 
DEBITEUREJOERNAAL (DJ) & DEBTEURE–AFSLAGJOERNAAL (DAJ) 
 
 

 
DEBITEUREJOERNAAL  VAN  ZEALAND  HANDELAARS 

                                                    VIR  MAART  2020                                                     DJ 

Dok 
nr. 

 
Dag 

 
Debiteure 

 
Fol 

 
Verkope 

Koste van 
verkope 

401 3 J. Denston  459 70 183 90 

402 11 J. Levey  680 40 272 20 

403 16 
D. Steynberg  (10 x R8,40  + 

               2 x R36,90  +  3 x R26,10)  236 10 94 40 

404 26 R. Puchert  1 208 30 483 30 

    2 584 50 1 033 80 

        

 
 
 

 
DEBITEURE-AFSLAGJOERNAAL  VAN  ZEALAND  HANDELAARS 

                                                    VIR  MAART  2020                                                    DAJ 

Dok 
nr. 

 
Dag 

 
Debiteure 

 
Fol 

 
Debiteure-afslag 

Koste van 
verkope 

 
67 7 R. Puchert  88 30 35 30 

68 20 J. Levey  49 80 19 90 

69 28 D. Steynberg  84 00 33 60 

    222 10 88 80 

        

 
 


