
Facturen van tankbeurten uitgevoerd met bank- of kredietkaart. 

In enkele eenvoudige stappen leggen wij u uit hoe u een factuur kan bekomen van tankbeurten die u heeft uitgevoerd in het 

verleden. Ticketjes zijn hiervoor niet nodig, enkel het nummer van de betaalkaart waarmee u de transactie(‘s) uitvoerde.  

Eerst en vooral dient u zich te registreren op de website van smart reporting. 

U gaat naar onze website: www.gabriels.be  

Daar kiest u de optie “tankkaart” bovenaan. 

http://www.gabriels.be/


U kiest dan voor de optie onderaan rechts  

BANKKAART OF CREDITKAART MET FACTUUR 

en klikt op de knop “lees meer”  



Via de knop “BEKIJK HIER UW FACTUUR VIA BANKKAART / TICKETS >” of link Smart Reporting gaat u naar de website van 

Smart Reporting.  

 



Op de website van Smart Reporting dient u zich eerst in te schrijven.  

Indien u reeds ingeschreven bent gaat u naar inloggen. 



Inschrijven:  

 

U voert uw bank- of kredietkaartnummer in, kiest zelf een gebruikersnaam en wachtwoord. 

U vult een geldig emailadres in en aanvaardt als laatste de Algemene voorwaarden.   



Verder vult u de nodige gegevens aan en klikt op “Opslaan” rechts onderaan.  

   



Nadat u op “Opslaan” heeft geklikt zal u volgend scherm te zien krijgen.  



Eens geregistreerd zal u volgende email van ons ontvangen. 

 



Wanneer u ingelogd bent op de website van Smart Reporting, klikt u bovenaan rechts op de drie horizontale streepjes.  
 



U kiest nu voor de optie “Handelaar en kaart”.  

 



Zorg ervoor dat de kaart(-en) aangevinkt zijn om een factuur te bekomen.  

Indien u een factuur wenst van vorige tankbeurten kan u de functie “a posteriori factuur aanvragen” aanklikken om een factuur 

met terugwerkende kracht te ontvangen.  



Vervolgens bevindt u zich in het menu voor het aanvragen van een factuur met terugwerkende kracht.  

U kan nu het kaartnummer aanvinken waarvan u een factuur wenst met terugwerkende kracht. 

Naast het kaartnummer kan u de data ingeven van de periode waarvoor u een factuur wenst te bekomen.  

Wanneer alle gegevens correct zijn ingevuld klikt u op de knop “Indienen”.  

wij doen verder het nodige zodat u de factuur met terugwerkende kracht ontvangt. 

Opgelet: facturen worden maandelijks gemaakt, u zal bijgevolg de factuur ontvangen de maand nadat u de aanvraag heeft 

ingediend. Indien u vragen heeft, aarzel niet ons te contacteren 053/78.98.78 optie 1 

 

 


