Normenkader facturen Enexis Netbeheer BV (1/2)
Hieronder treft u het normenkader aan; hierin staan alle gegevens waar een factuur aan dient te voldoen. Dit zijn
wettelijke verplichtingen, fiscale verplichtingen en gegevens die van belang zijn voor een snelle afhandeling van
facturen door Enexis Netbeheer BV.
Enexis Netbeheer BV neemt geen facturen in behandeling die niet voldoen aan het normenkader. Deze facturen
worden per omgaande geretourneerd

Verplicht
Wettelijke vereisten EU/Nederland (zie Belastingdienst)
E-mailadres voor betaling specificatie
IBAN/Bankrekeningnummer leveranciers
Indien van toepassing
G-rekening (IBAN)
Percentage en bedrag van de loonsom welke op G-rekening gestort moeten worden
Additionele kosten (vrachtkosten)
Loonsom van het werk (bij WKA bedrag)
Bij verleggingsregeling op factuur vermelden “btw verlegd” en het btw-identificatie - nummer van de afnemer
Overeengekomen betalingstermijn (Enexis Netbeheer hanteert een betalingstermijn van 30 dagen)
Bij formele bestelopdracht
Bestelnummer(s)
Bestelpositie(s)
Service invoernummer (in het geval van serviceposities)
Bij het ontbreken van een formele bestelopdracht
Personeelsnummer en naam van besteller Enexis Netbeheer BV
Rubricering: WBS-element of Netwerkplan + activiteit of PM, CS, CO-order of Kostenplaats
Omschrijving geleverde goederen/diensten
Elektronisch factureren
Facturen worden verstuurd via Peppol of als xml-bestand in UBL 2.1 formaat naar invoices@enexis.nl
(Indien dit niet mogelijk is dan graag digitaal factureren in pdf formaat)

Digitaal factureren
Facturen worden verstuurd naar invoices@enexis.nl

(Aanmaningen of herinneringen die naar dit mailadres worden gestuurd worden automatisch verwijderd en derhalve niet in behandeling genomen)

De factuur en bijbehorende specificaties worden in één PDF bestand aangeleverd
Bij meerdere facturen voeg iedere factuur als aparte PDF bestand aan de mail
Onderwerp van de e-mail is het factuurnummer(s)
Tekst van de begeleidende e-mail wordt niet gelezen/verwerkt
Aanmaningen en herinneringen dienen gestuurd te worden naar vragenoverfacturen@enexis.nl

Normenkader facturen Enexis Netbeheer BV (2/2)
Tenaamstelling factuur
Enexis Netbeheer BV - Postbus 6 - 8000 AA Zwolle
Overige info
BTW-identificatienummer: NL809561074B01
KvK nummer: 17131139
Vragen over facturen: vragenoverfacturen@enexis.nl

