
Handleiding “Prijsberekening per oppervlakte” 
 

Deze handleiding legt uit hoe de “Prijs per oppervlakte” kan worden gekoppeld aan een product.  

Na installatie van de maatwerk add-on vind je in het  controlepaneel van je webwinkel, bij Winkel  
Inhoud  Opties een drietal nieuwe opties, namelijk: 

- Prijs per oppervlakte 
- Hoogte in CM 
- Breedte in CM 

Met de opties Hoogte/Breedte hoef je verder niets te doen. Zoek de optie “Prijs per oppervlakte” en 
klik daarachter op [Wijzigen]: 

 

 

 

Je ziet daar nu per regel 4 invulvelden die gevuld kunnen worden met:  

- Een minimale hoogte 
- Een maximale hoogte 
- Een minimale breedte 
- Een maximale breedte 

Vul deze gegevens naar wens in. Klik op “Voeg nieuwe optiewaarde toe” om nieuwe maten toe te 
voegen. 

Klik op “Bewaren” rechtsbovenin zodra je alle beschikbare maat-varianten hebt toegevoegd.  

 

Optie koppelen aan een product 
Zodra je alle maten hebt ingevuld zullen we de maten nog moeten koppelen aan een product. Je kunt 
dit doen bij Winkel  Inhoud  Producten  Desbetreffend product [Wijzigen]  Tabblad Opties. 
Vervolgens vul je in het tekstveld rechts de eerste letters van de hoofdoptie “Prijs per oppervlakte” 
in. Selecteer daarna de optie uit de lijst:  



 

 

Er worden nu direct al drie opties toegevoegd, waaronder Prijs per oppervlakte, Hoogte en Breedte: 

  

 

 

Met de velden “Hoogte” en Breedte” hoeft verder niets te worden gedaan.  

Klik op het tabblad “Prijs per oppervlakte”. Je kunt daar nu alle opties toevoegen die we in de vorige 
stap hebben aangemaakt.  

 

 



Koppel hier aan iedere maat-variant een voorraad en een prijs. Klik op de knop “Voeg optiewaarde 
toe” om meerdere maat-varianten toe te voegen.  

 

 

 

Alle opties toegevoegd? Klik dan bovenin op “Bewaren”.  

Ga nu naar de voorkant van je webwinkel en bekijk het product waar je zojuist de maat-varianten 
aan toe hebt gevoegd.  

Je ziet nu twee velden, namelijk: 

 

 

 

Vul daar een hoogte en een breedte in. Valt de breedte en/of hoogte niet  binnen de aangeboden 
varianten, dan krijgt de bezoeker een melding met een link naar een pop-up, waar alle varianten 
bekeken kunnen worden.  

 

 

 

 

 


