
Verstuur uw factuur digitaal als pdf-bestand per e-mail naar: 
AP@Vitens.nl. 

De factuur, inclusief bij lagen, moet als één pdf-bestand 
aangeleverd worden. Verstuur de factuur uitsluitend 
digitaal of per post, dus niet beiden

De tenaamstelling van de factuur is als volgt:

Vitens N.V.
Postbus 1205
8001 BE Zwolle
Nederland

Formaat en valuta
Facturen graag aanleveren op standaard A4 formaat zodat 
automatische verwerking mogelij k is. De eenheid van 
facturatie is EURO, tenzij  anders is afgesproken.

De factuur bevat de volgende informatie:

Algemene gegevens
• Factuurdatum
• Factuurnummer

Gegevens Vitens
• Inkoopordernummer van Vitens;
- Facturen worden uitsluitend geaccepteerd indien hier  

een inkooporder aan ten grondslag ligt (één inkooporder-
nummer per afdeling en factuur). Indien geen inkooporder 
is ontvangen gelieve contact op te nemen met de bestel-
ler/aanvrager.

–  De op de inkooporder vermelde leverancier moet 
 gelij k zij n aan de afzender van de factuur.
–  Bij  inkooporders op basis van services, moet naast het 

inkoopordernummer ook het Service Invoer Blad (SIB) 
nummer vermeld worden. Dit nummer ontvangt u per 
e-mail nadat de dienst (service) is afgenomen.

• Naam contactpersoon bij  Vitens.

Gegevens leverancier
•  Naam, adres en woonplaats van de leverancier
  (postbus is niet voldoende).
•  Identifi catienummer van leverancier (Kamer van Koophandel).
•  Adres, telefoonnummer en eventueel het e-mailadres 
 van leverancier.
•  Het volledige btw-nummer van de leverancier beginnend 

met de landcode, dit mag niet het nummer zij n van de fi scale 
eenheid. 

•  Het btw-identifi catienummer ziet er als volgt uit: landcode 
NL, 9 cij fers, letter B, en een controlegetal van 2 cij fers. 

 Gelieve het btw- identifi catienummer volledig op de 
 factuur te vermelden.
•  IBAN-nummer van leverancier.
•  Indien van toepassing ook het IBAN-nummer 
 van de G-rekening (bij  btw verlegd).
•  Bij  gebruik G-rekening het percentage vermelden van 
 het factuurbedrag dat op de G-rekening betaald dient 
 te worden.

Gegevens levering
• Korte omschrij ving van het geleverde.
•  Artikelnummer van Vitens (indien van toepassing) en/of 

beschrij ving artikel.
•  Artikelnummer van Leverancier (indien van toepassing).
•  Basiseenheid en geleverde hoeveelheid.
•  Eenheidsprij s.
•  Factuurbedrag (exclusief btw) en btw (apart vermelden) 
 of btw verlegd.
•  Indien er sprake is van verschillende btw-tarieven, vermeld 

dan de aparte bedragen. Vermeld tevens de eenheidsprij s 
als dit van toepassing is.

Eisen factuur
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Indien aan bovenstaande voorwaarden niet wordt voldaan, 
kan Vitens N.V. de factuur niet in behandeling nemen en zij n 
we genoodzaakt de factuur aan de leverancier te retourneren.

Bovenstaande vereisten zij n de standaardeisen vanuit de 
Belastingdienst aangevuld met specifi eke eisen vanuit 
Vitens N.V. zelf. De vereisten van de Belastingdienst zij n 
terug te lezen op de website van de Belastingdienst.


