Factureringsinformatie voor leveranciers
Hoe verstuur ik mijn factuur naar PreZero Nederland?
• U stuurt een mail met uw factuur naar: boekhouding.scheemda.nl@prezero.com
• De factuur is in PDF formaat
• Per factuur inclusief eventuele bijlage stuurt u ons één PDF
• Het bestand mag niet groter zijn dan 10 MB
Waar kan ik met vragen over mijn factuur terecht?
Bij onze afdeling Crediteuren. Zij zijn bereikbaar via e-mail: boekhouding.scheemda.nl@prezero.com
Waar moet mijn factuur voor PreZero Nederland aan voldoen?
Om uw factuur in behandeling te kunnen nemen, hebben wij de volgende gegevens van u nodig
(wettelijke vereisten):
• Uw volledige naam, adres, KvK-nummer en btw-identificatienummer
• De volledige juridische naam en het adres van de PreZero vennootschap waaraan u goederen
of diensten heeft geleverd.
• Het btw-identificatienummer van de PreZero vennootschap indien de verschuldigde belasting
wordt verlegd of indien er sprake is van een levering onder het nultarief
• Uniek factuurnummer
• Factuurdatum
• Een omschrijving en specificatie van de goederen of diensten die u hebt geleverd
• De datum waarop de goederen of diensten zijn geleverd, of de datum van een vooruitbetaling
• Het bedrag dat u in rekening brengt (voor elk tarief / elke vrijstelling), exclusief btw
• Het btw-tarief dat u in rekening brengt
• Het btw-bedrag
• Indien de factuur is uitgereikt door u als afnemer: ‘factuur uitgereikt door afnemer’
• Indien de btw wordt geheven van PreZero de omschrijving: ‘btw verlegd’
• In geval van een vrijstelling of intracommunautaire levering, enige aanduiding daarvan
En verder:
• Een inkooporder nummer (PO)
• T.a.v. locatie en/of afdeling binnen PreZero (wanneer van toepassing)
• Stuurt u een factuur voor het verwerken van afval? Wilt u dan het weegbonnummer en/of WDO
item
noteren inclusief datum en tonnage.
• Bent u een afnemer of verwerker? Onze KvK-, amice- en afvalstroomnummers blijven ongewijzigd.
• Bent u een transporteur? Denkt u er dan aan dat u ook op de begeleidingsbrieven onze naam
wijzigt
in PreZero? Op de achterzijde vindt u de juiste nieuwe namen.
Zo zorgen we samen voor een vlotte afhandeling van uw factuur.

