
 

 

1. Smart contract statussen  
 
Een contract kan door 7 verschillende statussen gaan gedurende de looptijd: Open, Lopend, Levering, In 
afwachting van betaling, Betaald, Te laat en Afgesloten.  

De knop “Actie vereist” wordt getoond als er een actie van koper of verkoper nodig is. Deze acties 
worden alleen getoond indien dit in de betalingsvoorwaarden zo afgesproken is bij het aanmaken van een 

contract. De knop “Details”  wordt weergegeven indien er geen verplichte actie is voor het contract 
 

1.1. Open 

  
Contracten met de status Open zijn aangemaakt door de koper of verkoper maar wachten nog op 
goedkeuring van de tegenpartij, of op goedkeuring van de bank van de koper indien de bankdienst 
‘Betalingszekerheid’ is aangevraagd.  
 
Hoe werkt het: 
 

A. Klik op "Contracten” * 
B. Selecteer “Open” 
C. Selecteer “Actie vereist” 

 

 
* Het is ook mogelijk om vanuit de notificatie rechtstreeks naar het open contract te gaan.
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D. Selecteer de IBAN waarmee u de trade 
wil uitvoeren 

E. Keur het voorstel goed door op de knop 
“Aanvaard voorgestelde contract” te 
drukken.  

 
Als het contract door alle partijen goedgekeurd 
is, verandert  de status van “Open“ naar 
“Lopend”. Er wordt een notificatie verstuurd 
naar de tegenpartij over deze statuswijziging. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2. Lopend  

 
De contracten die door alle benodigde 
partijen goedgekeurd zijn krijgen de status 
“Lopend”. Deze contracten wachten op de 
start van de levering van de goederen. 
 
Afhankelijk van de gekozen inkoopconditie 
(incoterm) worden de goederen afgehaald of 
verzonden. 

 
 In het geval van afhalen krijgt de 

verkoper de mogelijkheid om de 
goederen klaar te melden voor 
transport “De goederen kunnen 
worden opgehaald” 
 

A. Klik op "Contracten” 
B. Selecteer “Lopend” 
C. Selecteer het contract 
D. Klik op “De goederen kunnen worden opgehaald” 

 



 

 

 In het geval van verzenden krijgt de 
verkoper de mogelijkheid om de goederen 
als verzonden aan te melden “Goederen 
verzonden” 

 
A. Klik op "Contracten” 
B. Selecteer “Lopend” 
C. Selecteer het contract 
D. Klik op “Goederen verzonden”  

 
 
 

1.3. Factuur 

Afhankelijk van de betaalvoorwaarden, is het nodig om een factuur te uploaden of te accorderen. 
Er kan maximaal 3 documenten geüpload worden (xls-, doc- en pdf-indelingen worden ondersteund). 
 

 Factuur invoeren 
A. Klik op “Contracten” 
B. Selecteer “Lopend” of “Levering” afhankelijk van de status van de goederen 
C. Selecteer het contract 
D. Upload factuur  Selecteer bestand 
E. Voer factuurgegevens in (factuurnummer en factuurdatum zijn verplicht)  klik op “Bevestig 

factuurgegevens”. 
De verkoper en koper ontvangen een notificatie zodra de 
factuur is geüpload. De koper kan de factuur accorderen of 
weigeren (indien de optie: “Factuur aanvaard door Koper” is 
geselecteerd als betalingsvoorwaarde in het contract) 
 

 Factuur accorderen 
 

A. Klik op "Contracten” 
B. Selecteer ”Lopend” of “Levering” afhankelijk van de 

status van de goederen 
C. Selecteer het contract 
D. Download de factuur  
E. Controleer de factuur 
F. Accordeer de factuur 

 
Zodra de factuur is geaccordeerd door de koper dan 
ontvangt de verkoper een notificatie.  
 
 

1.4. Levering 

 
De koper of verkoper kan in de leveringsfase de status van 
het contract veranderen naar Levering. 
 

A. Klik op "Contracten" bovenaan op de startpagina 
B. Selecteer "Levering" 
C. Klik op "Actie vereist" 



 

 

D. Klik op "De goederen zijn geleverd"  
 

Na deze stap kan er geen actie meer ondernomen worden door de koper of verkoper. Het is alleen nog 
mogelijk om de details van het contract te bekijken. 
 

1.5. In afwachting van betaling 

Wanneer aan de betalingsvoorwaarden is voldaan, verandert de status van het contract naar In afwachting 
van betaling. De betaaldatum is bekend en definitief. De koper en verkoper ontvangen een notificatie van de 
status. 
 

A. Klik op "Contracten"  
B. Selecteer  "In afwachting van 

betaling 
C. Klik op "Details" om de details 

van het contract te zien 
 
 

1.6. Betaald 

 
Nadat de betaling is verwerkt, wordt de status 
aangepast naar ‘Betaald’. 
 
 
 

1.7. Achterstallig 

 
Indien de betaling een keer niet 
uitgevoerd heeft kunnen worden 
(bijvoorbeeld bij onvoldoende 
saldo) wordt de status ‘Achterstallig’. 
De betaling dient dan buiten 
we.trade alsnog uitgevoerd te 
worden. De mogelijkheid om dit via we.trade te doen wordt onderzocht. 
 
 

1.8. Gesloten 

 
Nadat de betaling is verwerkt, 
afgekeurd of de vervaldum is 
overschreden (terwijl niet aan de 
betaalvoorwaarden is voldaan) 
dan verandert de status van het 
contract na 30 dagen 
automatisch naar ”Afgesloten”. 


