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Voorbeeld factuur

Adhoc Zorgt                                                                                        
T.a.v. Afdeling Facturen

De Overmaat 33
6831 AE Arnhem

Naam Bedrijf
Naam ZZP’er
Straat en huisnummer
Postcode en Woonplaats
BTW nummer:
KVK nummer:
IBAN:
Emailadres:

Factuurnummer: 
Factuurdatum:

Betaling op IBAN: NL00 ABCD0 00 00 00 000 t.n.v.:
Onder vermelding van het factuurnummer:

01-02-2017 - Vrijdag Begintijd Eindtijd ORT% Uren Aantal km Tarief Bedrag

Opdrachtgever
Afdeling + Locatie
Adres
Plaats

14:00
20:00

20:00
22:00

100
122

6:00
2:00

75 €10,00
€12,20

€60,00
€24,40

KM vergoeding €0,19 €14,25

02-02-2017 - Zaterdag Begintijd Eindtijd ORT% Uren Aantal km Tarief Bedrag

Opdrachtgever
Afdeling + Locatie
Adres
Plaats

23:45
00:00

00:00
07:15

149
160

00:15
07:15

75 €14,90
€16,00

€93,13
€116,00

KM vergoeding €0,19 €14,25

Subtotaal € 322,03

BTW 21%
BTW 0%

Totaal te betalen €322,03
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Voorbeeld factuur

Toelichting op het opstellen van de facturen voor Adhoc Zorgt B.V.

Wij verzoeken u vriendelijk om deze toelichting nauw te volgen. Hiermee wordt vertraging in het verwerkingsproces voorkomen.  

Bedrijfsgegevens: U dient uw (bedrijfs)gegevens te verwerken in de factuur.

Factuurnummer: Dit is het unieke factuurnummer dat u aan de factuur toekent. Een factuurnummer kan maar één keer toegekend worden. 
Gebruikt u de een factuurnummer voor een tweede keer voor Adhoc Zorgt, dan wordt deze afgewezen. 

Factuurdatum: Dit is de datum waarop u de factuur verstuurt. 

Zoals u in het voorbeeldfactuur kunt zien is het van belang dat wij inzicht hebben in de volgende gegevens: Datum van de dienst, dag van de 
dienst, begintijd en eindtijd, naam organisatie en afdeling, bijbehorende ORT percentage(s), het aantal gewerkte uren, aantal km (retour), het 
tarief en het te betalen bedrag. 

Begintijd en Eindtijd: Geef de uren aan die binnen hetzelfde tarief vallen. Het kan dus zijn dat u twee of meer tarieftijden invult voor één dag. 

Uren: Geef het aantal uren aan dat binnen hetzelfde tarief valt.

Tarief en Bedrag: Geef het uurtarief en bedrag aan. Per dag geeft u ook de kilometervergoeding aan.  Het aantal kilometers bedraagt hetgeen 
dat u per dag naar de locatie hebt gereden en terug.  Hierbij wordt de kortste route gehanteerd.  

Bent u vrijgesteld van BTW? Vermeld dit dan duidelijk op uw factuur.  

Geef het subtotaal en het BTW bedrag aan indien van toepassing.  


