Factuurinformatie
Help ons uw factuur op tijd te betalen en
zorg dat de juiste informatie erop staat.

FA C T U U R

Eigen bedrijfsgegevens
•
•
•
•
•

Naam, adres, postcode, woonplaats van uw bedrijf;
KvK nummer;
Contactgegevens: e-mail adres en telefoonnummer;
IBAN en BiC gegevens;
BTW nummer.

Waarvoor stuurt u een factuur?
•
•
•
•

Naam contactpersoon bij Intermaris;
ION nummer of budgetcode (verstrekt door Intermaris bij opdrachtverstrekking);
Duidelijke omschrijving geleverde goederen/diensten/werken incl. hoeveelheden;
Het tijdvak of de tijdvakken van verrichten van het werk of de dienst/levering goederen.

Financiële gegevens
• Factuurbedrag exclusief btw., btw-bedrag en factuurbedrag inclusief btw.
(tenzij btw verlegd: dan alleen factuurbedrag exclusief btw vermelden);
• Toegepaste btw percentage (hoog, laag of geen btw tarief uitsplitsen);
• Project en/of kavelnummer.

Wet Ketenaansprakelijkheid en Verleggingsregeling btw
Als dit van toepassing is, verzoeken wij u om ook onderstaande gegevens te vermelden.
• Het loonkostenbestanddeel van het factuurbedrag. (ook van evt. onderaanneming);
• Percentage van het loonkostenbestanddeel van het factuurbedrag dat gestort
wordt op de G-rekening. (35% tenzij anders afgesproken);
• Het bedrag dat op de G-rekening moet worden overgemaakt;
• Het IBAN nummer van de G-rekening;
• De zinsnede btw verlegd 21% en/of btw verlegd 9%;
• Als bijlage van de factuur dienen de mandagen register en de
getekende termijnstaat opgenomen te worden.

Gegevens Intermaris
U stuurt uw factuur met bijlagen als pdf bestand naar crediteuren@intermaris.nl.
Onze betalingstermijn is 30 dagen.
Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met afdeling accounting
via 088 25 20 100 of mail naar crediteuren@intermaris.nl.
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