
ACCOUNT 
 
ACCOUNT helpt u uw huishoud financien beter te beheren dan voorheen. Het biedt u een 
overzicht van inkomsten en kosten, rekent voor u de kosten van leningen en hypotheken uit en 
bevat een eeuwige kalender. 
 
Het begin 
U laadt ACCOUNT door intoetsen van LOAD”” en ENTER. Hierna verschijnt het hoofd 
menu dat u 4 keuze mogelijkheden biedt. Naast het beheren van uw financien (menu 1) kan 
het programma voor u het rente percentage en de aflossings termijnen van leningen, 
annuiteiten en lineaire hypotheken berekenen (menu 2) en kunt u de kalender van een 
willekeurige maand in een willekeurig jaar oproepen, terwijl het programma ten slotte ook de 
mogelijkheid biedt ingevoerde gegevens op cassette op te slaan.  
 
1. Maandlasten. 
Na intoetsen van keuze 1 van het hoofd menu krijgt u een groot menu te zien dat u de 
volgende mogelijkheden biedt: 
1. Het maand overzicht maakt het u mogelijk iedere maand 15 verschillende kosten posten in 
te voeren, te wijzigen en af te voeren, waarna automatisch een nieuw totaal wordt berekend. 
Hiertoe voert u eerst het nummer van de maand in en vervolgens een omschrijving en het 
bedrag van de kosten post. Vaste maandelijkse kosten kunt u middels een aparte routine 
copieeren van de maand januari naar de andere maanden, wat zeer tijdsbesparend werkt. 
Voortdurend kunt u nu een overzicht van inkomsten en kosten in een bepaalde maand 
opvragen.  
2. Een jaar overzicht toont u de inkomsten en uitgaven van een heel jaar. 
3-6. U kunt 50 veel gebruikte giro en banknummers op slaan en weer oproepen. Deze worden 
alfabetisch gerangschikt naar naam.  
7. Hiermee voert u uw maand inkomen in. Dit inkomen kan bestaan uit maximaal 3 
verschillende delen (sal., eff. en k.b.). Voer deze gegevens in in gehele guldens met 4 cijfers 
(we nemen aan dat uw maand inkomen niet groter is). Voer eerst het maand nummer in en 
vervolgens de bedragen zoals in het voorbeeld op het scherm.  
8. Hiermee keert u terug naar het hoofd menu.  
9. Keuze 9 is de al eerder genoemde copieer routine.  
0. Keuze 0, opzetten van een nieuw bestand, gebruikt u wanneer u met het programma heeft 
geoefend en het bestand wilt schoon maken. 
 
2. Hypotheken 
Hiermee berekent u rente percentages en/of termijn bedragen van persoonlijke leningen en 
hypotheken. Hiertoe moet u invoeren: 
Hoofdsom 
Aantal betalingen per jaar 
Looptijd in jaren 
Het termijn bedrag of het rente percentage, 
waarna u een overzicht krijgt van rente en aflossings termijnen. Denk eraan dat het opgegeven 
rente percentage of het termijn bedrag een waarde moet hebben die aflossing mogelijk maakt. 
 
3. Kalender 
Na invoeren van jaartal en maand nummer krijgt u op een atraktieve wijze de kalender van die 
maand en de daarop volgende maand te zien. 
 



4. Saven 
De ingevoerde gegevens kunt u voor verder gebruik op cassette vast leggen middels deze 
menu keuze. Het programma bevat een automatische VERIFY functie, ter controle van de 
opgeslagen gegevens. Hiertoe spoelt u de cassette nadat de geel-blauwe strepen zijn 
verdwenen van het scherm, terug en speelt hem af (denk aan het veranderen van de 
aansluitingen aan de spectrum en de recorder). Wanneer het hoofd menu weer verschijnt is 
alles OK. Anders verschijnt een fout melding, waarna u het programma weer start met GOTO 
2000. Gebruik NOOIT RUN. 
 
Copyright 
Het copyright van ACCOUNT en van deze handleiding is eigendom van AACKOSOFT te 
Leiden. Het programma en de handleiding mogen niet worden gecopieerd, uitgeleend, 
verhuurd en/of herverkocht zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van 
AACKOSOFT te Leiden.  
De maker en de uitgever kunnen geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor fouten of schade 
die direct of indirect voortvloeien uit het gebruik van ACCOUNT of van deze handleiding. 
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