
Afdrukken blanco loonstrook 1 

 
 

Afdrukken blanco loonstrook 
 

Inhoud 

 

Overzichten en loonstroken naar eigen smaak .............................................................................. 1 
Blanco loonstrook afdrukken .......................................................................................................... 1 
 

 

Overzichten en loonstroken naar eigen smaak 

Vrijwel alle overzichten en de loonstrook in Loon zijn voorzien van opmaak, en u kunt ze 

naar uw eigen smaak aanpassen. Bovendien kunt u voor het eerst een proportioneel 

lettertype zoals Arial of Verdana gebruiken, waardoor u niet beperkt bent tot Courier New en 

zijn varianten. 

 

U kiest uw eigen opmaak (per werkgever) op deze wijze: 

• 'Opties' 

• 'Werkgeversinstellingen' 

• Tabblad 'PDF en overzichten' 

• Geef hier aan wat uw voorkeuren zijn. 

 

Blanco loonstrook afdrukken 

Bij een (serie)loonberekening krijgt u nu direct de 'opgemaakte' loonstrook te zien. De 

simpele variant in Courier New, zonder enige opmaak bestaat niet meer.  

 

Op ons Kenniscentrum komen vragen binnen van gebruikers die vroeger die variant zonder 

enige opmaak direct vanuit de loonberekening printten, en dat nu niet meer kunnen.  

 

Als u de loonstrook alsnog direct vanuit de loonberekening zonder kleuren wilt printen op wit 

papier, doe dan eenmalig het volgende:  

 

• Ga naar 'Opties' 

• 'Werkgeversinstellingen, ' 

• Tabblad 'PDF en overzichten' 

• Kies voor 'Kleur loonstrook' 

• Kies bij 'Aangepaste kleuren' voor wit 

• 'OK': 
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Afbeelding: Werkgeversinstellingen, PDF, Kleur loonstrook 

 

• Vervolgens draait u op gebruikelijke wijze de (serie)berekening 

• Klik in de loonberekening op het PDF-icoontje:  

 

 
Afbeelding: Loonstrook, afdrukken als PDF 

 

• In het PDF-scherm dat nu verschijnt stipt u de optie 'Niet permanent opslaan' aan 
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• U stipt daar tevens de optie 'Druk af op printer' aan:  

 

  
Afbeelding: Afdrukken, PDF, Niet permanent opslaan, Druk af op printer 

 

• 'OK'. De simpelste variant van de loonstrook wordt nu afgedrukt. Dat wil zeggen zwart-wit, 

zonder gekleurde 'kopjes'. 

• Let op: na 'OK' verschijnt de loonstrook als PDF in beeld. Die hoeft u niet af te drukken 

want de printopdracht hebt u net al gegeven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


