Leveranciers
Digitaal
Wij ontvangen uw factuur vanaf 1 januari 2019 alleen digitaal, inclusief bijlagen in één PDF
bestand. Deze stuurt u naar factuur@woonkracht10.nl. Verstuur uw facturen altijd conform
de gegeven opdracht. Staat in de opdracht dat bepaalde bijlages vereist zijn, neem deze dan
op. Voor vragen over de opdracht en de vereisten kunt u contact opnemen met uw
opdrachtgever. Wanneer wij een factuur retourneren of afkeuren, zullen wij geen
aanmaningskosten accepteren.
Facturen gericht aan Woonkracht10
Een factuur richt u aan (tenzij anders vermeldt in opdracht):
Woonkracht10
Crediteurenadministratie
Postbus 246
3330 AE ZWIJNDRECHT
Vergeet niet om het ordernummer (ook wel orderreferentie en/of opdrachtnummer) van
Woonkracht10 op de factuur te vermelden. Vraagt u dit zo nodig na bij uw contactpersoon.
Volg altijd de opdracht. Bij onderhoudsopdrachten wordt altijd geëist dat een opdrachtbon en
indien van toepassing een termijnstaat bij de factuur gevoegd moet worden.
Wij hebben een aantal factuurvoorwaarden opgesteld. Wij vragen u om uw factuur volgens
deze voorwaarden in te dienen. Dit helpt ons uw factuur tijdig te verwerken en te betalen. Wij
hanteren een betaaltermijn van 30 dagen tenzij anders overeengekomen. Facturen met
daarop kredietbeperking vermeld nemen wij niet in behandeling.
Vermeld op iedere factuur
 Een inkoopordernummer (ION), indien voor u van toepassing.
 Het werkadres.
 Uw KvK-nummer.
 Volledige IBAN-Nummer van de n-rekening en g-rekening.
 Uw btw-nummer.
 Ons btw-nummer (NL820637506B01).
 De datum waarop de factuur is uitgereikt.
 Een opeenvolgend factuurnummer.
 De datum waarop goederen of diensten zijn geleverd.
 Het bedrag dat in rekening wordt gebracht exclusief btw.
 Het btw-percentage wat in de g-rekeningovereenkomst staat.
 De splitsing van btw tussen hoog (21%) en laag (9%).
 Het percentage indien de btw is verlegd.
 De omschrijving en hoeveelheid van het werk of levering.
Vragen?
Heeft u vragen over deze voorwaarden? Neem dan gerust contact op met onze
crediteurenadministratie. Zij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag via telefoonnummer
(078) 620 20 00 of via e-mailadres crediteuren@woonkracht10.nl.

