Eisen aan offertes en
facturen

Wat moet er minimaal op een offerte staan?













De volledige naam en het adres van de aanvrager van de subsidie.
De gegevens van de uitvoerder zoals naam, adres en het Kamer van Koophandel nummer.
Een offertenummer.
Een datum.
Offertes moeten duidelijk betrekking hebben op activiteiten die vanaf 2019 plaatsvinden, maar hoeven niet perse
geldig te zijn op het moment van indienen aanvraag.
We accepteren offertes opgesteld na 1-12-2018. Offertes voor 1-12-2018 worden niet in behandeling genomen,
tenzij de offertes door beide partijen (aanvrager en offerteverlener) ondertekend zijn.
Een omschrijving van de geleverde diensten, installatie of apparatuur.
De totale prijs exclusief btw, de btw (met percentage) en de prijs inclusief btw.
De belangrijkste voorwaarden waaronder de offerte wordt verstrekt.
Verwijzing naar algemene voorwaarden van de uitvoerder.
Offertes hoeven niet ondertekend te zijn.
Offertes zijn vrijblijvend.

Wat moet er minimaal op een factuur staan?
Er zijn verplichte basisgegevens die op de factuur moeten staan. Facturen moeten volledig zijn.

Factuurkop







De volledige naam en het adres van de aanvrager van de subsidie.
Volledige bedrijfsnaam en het adres van de uitvoerder.
Het btw-nummer van de uitvoerder.
Het KvK-nummer van de uitvoerder.
De datum waarop de factuur gemaakt is.
Een uniek, doorlopend en opvolgend factuurnummer.

Factuurregels









Een gedetailleerde omschrijving van de goederen, diensten of maatregelen die zijn geleverd.
Het aantal geleverde goederen, diensten of maatregelen.
De bijhorende kosten.
De leverdatum van de goederen, diensten of maatregelen, of de datum van een vooruitbetaling.
Het bedrag exclusief btw dat in rekening wordt gebracht.
Het btw-tarief dat in rekening wordt gebracht.
Het te betalen btw-bedrag.
Alle bescheiden die aan deze eisen voldoen kunnen als factuur worden beschouwd, ongeacht de benaming of
bestemming. Bijvoorbeeld: verkoopfacturen, rekeningen, creditfacturen, nota’s, kwitanties, bonnen of declaraties.

Niet verplicht maar wel belangrijk om te vermelden

Factuurvoet



De betalingscondities vermelden op een factuur is zeker niet onbelangrijk. Deze betalingsvoorwaarden geven aan
hoe de betalingen gedaan moeten worden, binnen welke betalingstermijn en onder welke voorwaarden.
Een vervaldatum op een factuur vermelden is niet verplicht maar verschaft wel extra duidelijkheid voor wanneer
de factuur betaald moet zijn.

