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Hoe ziet je factuur eruit?
Je klus is afgerond, dus tijd om je klant een factuur te sturen.  
In tegenstelling tot de offerte stelt de Belastingdienst een aantal  
eisen aan een factuur. Wat moet er allemaal op staan?  
Een overzicht van de basisgegevens:

Koninklijke Trappenfabriek ‘De Trede’                                                                                                                
t.a.v. mevrouw G. Janssen                                                                         
Liftweg 135                                                                                                        
7009 ZZ  Doetinchem                                                                           
  

FACTUUR                                                                                            

Datum: 20 februari 2023
Projectkenmerk: 5387-TREDE
Betreft: jubileumboek
Factuurnummer: 20230007
Klantnummer: 20230015

Geleverd op 18 februari 2022:
• Tekstproductie (80 uur à € 70) € 5.600
• Ontwerp (vaste prijs) €  1.250
• 10 foto’s à € 150 € 1.500
• Vormgeving (30 uur à € 60) € 1.800
• Drukkosten bij een oplage van 1.000 stuks:
 Papierkwaliteit ‘deluxe’ € 3.000
• Kilometervergoeding
 3x Harlingen-Doetinchem (1.140 km à € 0,19 p/km) € 216,60

Subtotaal € 13.366,60
Btw 21% € 2.806,99

Totaal € 16.173,59

Betaling graag binnen 14 dagen na factuurdatum onder vermeld-
ing van factuurnummer en klantnummer.

Vragen over de factuur graag schriftelijk binnen 14 dagen.

Vermeld de naam 
van de contact
persoon en het 
adres van je 
opdrachtgever.

Vermeld de 
factuurdatum en de 
datum van levering
goederen diensten.

Geef aan waar de  
factuur voor is: 
omschrijf de 
geleverde producten 
of werkzaamheden.

Vermeld het  
factuurnummer;  
al je facturen zijn  
opeenvolgend 
 genummerd.

Geef elke klant een 
uniek nummer: dat  
is makkelijk voor  
de verwerking in je 
administratie.

Omschrijf de 
geleverde producten 
en werkzaamheden 
zo specifiek mogelijk.

Geef aan welk btw
tarief je in rekening 
brengt en wat het 
btwbedrag is. Zijn  
er verschillende btw
tarieven van toepas 

sing, vermeld dan  
de aparte bedragen. 
Let op: ook over de 
gefactureerde 
reiskosten moet je 
btw berekenen.

Tip: vermeld duidelijk 
de betalingstermijn 
en geef aan dat bij 
betaling het factuur 
en klantnummer 
 vermeld dienen te 
worden.

Is de opdrachtgever 
het niet eens met de 
factuur, dan moet hij 
dit (liefst) schriftelijk 
binnen de betalings
termijn laten weten

Vestdijk 101-a • 8861 BM  Harlingen • T 06 1234 5678 
info@henkhermans.nl • www.henkhermans.nl • KVK 12345678

IBAN NL99 ABCD 0123 4567 89 • Btw-id NL123456789B01

Verstuur je factuur 
op briefpapier met  
je adres en contact
gegevens. Vermeld 
ook je KVK, btw
identificatienummer 
en IBAN en bij inter
nationale betalingen 
de Bank Identificatie 
Code (BIC).

KVK streeft ernaar de informatie op haar online kanalen zo actueel, volledig en nauwkeurig mogelijk
te houden. Desondanks kunnen eventuele onjuistheden niet worden uitgesloten. Mocht je een fout zien of
ontbreekt er naar jouw idee informatie? Laat het ons dan weten, wij stellen jouw reactie bijzonder op prijs.

Bron: KVK.nl

Bekijk alle factuureisen op KVK.nl/factuur

http://KVK.nl/factuur

