Hoe factureert u aan Vodafone
Vermeld altijd onderstaande informatie op uw factuur op basis van
wettelijke regelgeving 1:
o

Datum uitreiking factuur en een uniek factuurnummer

o

NAW-gegevens, contactgegevens, uw BTWnummer en het Kamer van Koophandel
nummer

o

Uw bankgegevens

o

Het officiële adres en BTWnummer van Vodafone Nederland:
VODAFONE LIBERTEL BV
Avenue Ceramique 300
6221 KXMaastricht, Nederland
NL800755133B01 (alleen vereist indien de verleggingsregeling van toepassing is of
een intracommunautaire levering wordt verricht)

o

Leverdatum van uw goederen en/ of de periode waarin u uw diensten levert

o

Hoeveelheid en een omschrijving van geleverde goederen en/ of diensten

o

Het toegepaste BTWtarief en de eenheidsprijs exclusief BTW

o

Het totale BTWbedrag en het totaal verschuldigde bedrag

o

Indien van toepassing, een verwijzing naar de vrijstelling of intracommunautaire
levering. Bij een verleggingsregeling de vermelding “BTWverlegd”

Handige tips!
o

Verstuur uw factuur middels een PDFbestand per e-mail in plaats van per post. Op
die manier kan uw factuur sneller behandeld worden. Bovendien is dit ook
goedkoper en milieuvriendelijker. Indien u hierin geïnteresseerd bent, kunt u zich
aanmelden bij business-support.nl@vodafone.com.

o

Wanneer u uw factuur middels een PDFbestand per e-mail verstuurt, wilt u er dan op
letten dat de pdf maar één factuur of creditnota bevat.

o

Als u niet elektronisch kunt factureren, vermeldt u onderstaand adres op de envelop:
VODAFONE OPERATIONSCENTRE HUNGARY
Budapest
P.O. BOX375
1438
Hungary

o

Maak gebruik van de online Vodafone Web Board om de status van uw facturen,
inkooporders en betalingen te raadplegen. U kunt zich hiervoor aanmelden bij
webboarduseradmin@vodafone.com.
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Artikel 35a Wet Omzetbelasting 1968 jo. artikel 226 van de BTW-richtlijn.
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o

Informeer ons direct via business-support.nl@vodafone.com als uw bankgegevens
zijn gewijzigd.

o

Voor vragen aan onze Accounts Payable afdeling kunt u per e-mail contact
opnemen via business-support.nl@vodafone.com of telefonisch via 0800 020 5893
(gratis).

Let op!
o

Wij zouden u graag willen informeren dat in de toekomst alle facturen die niet
voldoen aan de bovenstaande wettelijke eisen worden teruggestuurd.

o

Indien uw factuur door Vodafone is geretourneerd verzoeken wij u vriendelijk ons
een nieuwe correcte factuur te sturen met een nieuwe factuur datum. Indien de
factuurdatum niet correct is, zal deze in de toekomst worden teruggestuurd.

Page 2

