Factuur informatie voor crediteuren van de DCMR
Als crediteur van de DCMR informeren wij u graag over de juiste factuur informatie, zodat wij uw
factuur binnen de in de Algemene Inkoop Voorwaarden van de DCMR gestelde termijn van 30 dagen
kunnen voldoen.
Elke factuur die u aan de DCMR verstuurt dient te voldoen aan onderstaande eisen van de
belastingdienst. U vermeldt op uw facturen altijd de volgende basisgegevens:















uw volledige naam en die van de DCMR
U vermeldt de juridische naam. De handelsnaam mag ook, als die in combinatie met het adres
en woonplaats bij de Kamer van Koophandel is geregistreerd. Bij fiscale eenheden is het
gebruikelijk dat de naam van het onderdeel dat de prestatie levert op de factuur staat.
uw volledige adres en dat van de DCMR
U vermeldt het adres waar de onderneming feitelijk is gevestigd. Vermelding van alleen een
postbusnummer is niet voldoende.
uw btw-nummer
Bij fiscale eenheden is dat het btw-nummer van het onderdeel dat de prestatie levert.
uw KvK-nummer
de datum waarop de factuur is uitgereikt
een opeenvolgend nummer
de aard van de goederen of diensten die u hebt geleverd
de hoeveelheid van de goederen of de omvang van de diensten die u hebt geleverd
de datum waarop de goederen of diensten zijn geleverd
bij inhuur zorgt u specifiek voor vermelding van het aantal gewerkte uren per dag waarbij de
uren worden afgerond op halve uren. Het is niet toegestaan te factureren in eenheden anders
dan hele en halve uren
het bedrag dat u in rekening brengt, exclusief btw
Levert u prestaties met verschillende btw-tarieven? Vermeld dan de aparte bedragen. Neem
daarnaast de eenheidsprijs op, als dit van toepassing is.
het btw-tarief dat u in rekening brengt
het btw-bedrag

Voor alle bestellingen met een waarde ≥ €5000,- heeft u van de DCMR een inkooporder of
overeenkomst ontvangen, met daarop een inkoopordernummer, of een nummer van de
overeenkomst. De factuur moet naast bovengenoemde wettelijk verplichtte gegevens, ook het
inkoopordernummer of het nummer van de overeenkomst bevatten.
Voor kleine bestellingen <€5000,-, die niet onder een raamovereenkomst vallen, ontvangt u geen
inkooporder en dus ook geen inkoopordernummer. Op de factuur dient dan naast bovengenoemde
wettelijke basisgegevens de volgende informatie te staan:
 De naam van de aanvrager
 Indien de kosten onder een project vallen, dan dient u ook het projectnummer en de taak te
vermelden op de factuur.
De aanvrager van de bestelling kan u bovengenoemde gegevens verstrekken.
Let op: Facturen die niet voldoen aan bovengenoemde eisen, worden terug gestuurd naar u als
crediteur. Zorgt u daarom voor de juiste gegevens op de factuur, zodat wij uw factuur soepel en
zonder vertraging kunnen verwerken en uw betaling conform afspraak kunnen garanderen.

