VOORBEELDFACTUUR
Let op: dit is een voorbeeldfactuur, de namen en bedragen zijn fictief

Blauw: wettelijke factuurvereisten – Groen: additionele factuurvereisten Essent

F a ctuu r
E lekt r ic it eit

k. adres leverancier

Adres:

Leverancier Debeste
Factuurlaantje 1
2013 AA Den Haag

m. naam afnemer

Naam van Essent Company

Tip: Voor een juiste tenaamstelling kijk
op de order die Essent heeft verstuurd
of kijk op het overzicht factuuradressen.

Per adres:
Zentraler Rechnungseingang
54189 Trier
Deutschland

2b. factuuradres Essent
b. factuuradres Essent

Factuurdatum

:

01.11.2012 a. factuurdatum

Factuurnummer

:

2012.2013

Betreft

:

PO nummer 410009876

2a. Inkoopnummer Essent

Contactpersoon

:

Pietje van de Gasbel

2d. Contactpersoon of budgethouder van Essent

Bladnummer

:

1 van 1

Periode

Product

b. uniek factuurnummer

h. BTW-bedrag uitgedrukt in munteenheid van
lidstaat waar levering/diensten worden verricht

BTW
%

November 2012

Voorschot Elektriciteit Vast & Zeker

1 november ’12

1 x Elektrische auto

3 november ’12

1 x Energiedrankje

d. datum waarop de
levering heeft
plaatsgevonden als
deze kan worden
vastgesteld en afwijkt
van factuurdatum

c. duidelijk omschrijving van de
geleverde goederen of diensten

(a 10 euro)

BTW

Bedrag

bedrag (euro)

excl. BTW (Euro)

0%

0,00

100,00

21%

1050,00

5.000,00

6%

0,60

10,00

e. splitsing van bedragen
mbt verschillende BTW
tarieven

f. eenheidsprijs
excl. BTW en
eventuele kortingen

g. het toegepaste BTW
tarief en het te betalen
BTW bedrag

BTW Totaal factuur
Totaal factuur (incl. BTW)

1050,60
EURO

6160,60

g. valuta waarin betaald moet worden

Vestigingsadres:
Willemsplein 4
5211 AK ‘s Hertogenbosch

m. adres afnemer
Let op: dit moet het vestigingsadres zijn van de betreffende organisatie.
Dit staat op de order of kijk in het overzicht factuuradressen

U wordt verzocht het bedrag van de factuur over te maken op onderstaand bankrekeningnummer, onder
vermelding van het factuurnummer.
Voor meer informatie over de factuurvereisten: www.essent.nl/inkoopvoorwaarden
Voor vragen kunt u contact opnemen via: financeservice@essent.nl
k. naam leverancier
g. bankrekeningnr waarop betaald moet worden
j. BTW nummer leverancier
l. KVK/handelsregisternummer

Bedrijf: RWE Company
Bank:

NLRABO92 1223.45.678

BTW-nummer:

NL2012.11.123.B01

KvK / Handelsregister:

20 12 20 13

