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Help ons mee uw factuur op tijd te betalen  
Dichterbij doet er alles aan om uw factuur snel en correct te betalen. Om dit voor elkaar te krijgen is 

het van belang dat uw factuur, bij voorkeur digitaal aangeboden, voldoet aan een aantal voorwaarden. 

Het digitaal factureren bevorderd een snellere doorstroom en correcte afhandeling van de  

aangeboden facturen. Indien het ( nog)  niet mogelijk is om digitaal te facturen dan kan de factuur 

(voorlopig) nog per post worden gezonden aan het factuuradres van Dichterbij. 

Naast de vereisten die de Belastingdienst (zie punt E.)  stelt aan facturen, vragen wij uw aandacht 

voor de onderstaande voorwaarden. 

A. Juiste tenaamstelling en adressering 

 Facturen bestemd voor Stichting Dichterbij richten aan:  

Stichting Dichterbij 

T.a.v. de crediteurenadministratie 

Zwerfheide 2 

6591 RC Gennep  

 

B. Voorwaarden bij het versturen van facturen in PDF/ XML formaat: 

 Het e-mailadres voor facturen is: facturen@dichterbij.nl  

 De factuur moet ook in dit geval altijd gericht zijn aan de juiste tenaamstelling en adressering 

(zie A) 

 De email moet een bijlage bevatten met briefhoofd zoals hierboven beschreven. .  

 Per e-mail slechts één PDF/XML bestand / factuur versturen. 

 Eventuele bijlagen bij een factuur dienen in hetzelfde PDF/XML bestand opgenomen te zijn. 

 Vermeld in het onderwerp van de email het factuurnummer. 

 De maximale grootte van een e-mail is 10 MB. 

 Beveiligde bestanden kunnen door onze externe partner niet worden verwerkt. 

 

C. Vermelden van : 

 Kostenplaatsnummer op factuur is verplicht 

U ontvangt van uw contactpersoon een kostenplaatsnummer, (als u een order via Afas Inkoop 

of Tblox ontvangt staat het kostenplaatsnummer ook in de PO-order vermeld) 

Verzamelnota’s kunnen door ons systeem niet worden verwerkt, stuurt u daarom s.v.p. één 

factuur per order dan wel kostenplaats. 

 Ordernummer (via Afas Inkoop) is verplicht  

Indien u een bestelopdracht / inkooporder heeft ontvangen, vermeld u dan het ordernummer 

oftewel  PO-ordernummer (uit Afas Inkoop of Tblox) op uw factuur. 

 Contactpersoon 

Vermeld op de factuur de contactpersoon waarmee u contact heeft over de opdracht of 

bestelling. 

 

D. Betalingstermijn  

 Dichterbij hanteert een standaard betalingstermijn  van 30 dagen. 

 Dichterbij geeft geen machtiging tot automatisch incasseren af. 
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E. Verder vragen wij uw aandacht voor de vereisten van de belastingdienst 

 Uw volledige naam, adres en woonplaats gegevens. 

 IBAN nummer. 

 BTW nummer. 

 Kamer van Koophandel nummer (indien van toepassing) 

 Een uniek factuurnummer. 

 Duidelijke omschrijving en aantallen van de goederen of diensten die u hebt geleverd. 

 Datum van levering goederen. 

 Bedrag dat u in rekening brengt, exclusief BTW, indien u prestaties levert 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. 

 

F. Retournering facturen 

In het geval  dat facturen niet aan de gestelde vereisten voldoen, kunnen wij deze facturen niet in 

behandeling nemen. Deze facturen zullen wij met toelichting aan u retour sturen. 

 

G. Herinneringen, aanmaningen en rekeningoverzichten  
Dichterbij hanteert een standaard betalingstermijn van 30 kalenderdagen na de datum van 
ontvangst van de factuur. Deze betalingstermijn is geen fatale termijn en indien betaling niet 
binnen deze termijn zou hebben plaatsgevonden, dan zult u Dichterbij alsnog de mogelijkheid 
geven om de factuur te betalen waarbij Dichterbij alsnog een redelijke termijn wordt gegund. 

Daarvoor stuurt u een betalingsherinnering naar: aanmaningen@dichterbij.nl. Voor vragen kunt u 

telefonisch contact opnemen met de afdeling finance op 088-7540000. 

 

Wij vertrouwen erop dat u begrip hebt voor deze maatregelen en bedanken u voor uw medewerking. .  

 

 

Ilona Gesthuizen  

Manager Financiële administratie &  Inkoop  
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