4880

ANWB
B.V.
Bedrijfsnaam

3

EP
TA

Postcode
en Plaats
2596
EC 'S-GRAVENHAGE

Retouradres: Sandd B.V., Postbus 19100, 2500 CC, 's-Gravenhage

Factuur: 1221-10028

Omschrijving

Partijenpost - Nederland
Totaal

C

10

Partijenpost Nederland

19
BTW

Tarief (in EUR) Grondslag

categorie

20
Bedrag
excl. BTW

6

www.sandd.nl/facturen
Telefoon: 088-8686868
Factuurdatum: 17-03-2020

100,00 Stuks

0,93

Totaal (exclusief BTW)

per zending

21%

93,00

€ 93,00

21

9

C

Periode: 01-03-2020 - 31-03-2020

18

1761 - Blauw 24 uur Gemengd

Tarief per zending (1 - 249 stuks / 0 - 20 gr)

7

Aantal

17

Partijenpost - Nederland

7325 WZ Apeldoorn

5

16

Partijenpost Nederland

IJsseldijk 2

Adres
Wassenaarseweg
220

8

Omschrijving

Sandd B.V.

G
van der Vlies
Contactpersoon

4

Periode: 01-03-2020 - 31-03-2020

C

NL008841202B01

C

BTW nummer

EP
TA

Klantnummer

4880

A

2

Klantnummer

TI
E

1

TI
E

Uitleg bij uw factuur

11

21%

BTW-categorie

A

BTW-specificatie

BTW-categorie

BTW 21%
Totaal

Bedrag exclusief

12

93,00

BTW

13

19,53

Totaal

14

112,53

€ 93,00

€ 19,53

€ 112,53

Bedrag exclusief

BTW

Totaal

93,00

19,53

€ 93,00

€ 19,53

€ 112,53

Dit bedrag wordt omstreeks 17-03-2020 automatisch afgeschreven van uw rekening NL21INGB0000004880, o.v.v. machtiging 4 en
incassant-ID NL82ZZZ540184040000.

15

Sandd B.V.

Sandd B.V.

Bankrekening: NL97INGB0654187711 (BIC INGBNL2A)

Bankrekening: NL97INGB0654187711 (BIC INGBNL2A)

KvK nr. 54018404, BTW nr. NL851119190B01

KvK nr. 54018404, BTW nr. NL851119190B01
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1 Je persoonlijke klantnummer waarmee je inlogt op Mijn PostNL.
2 Je btw-nummer. Van de belastingdienst moet op bepaalde typen
facturen, zoals deze, het btw-nummer worden vermeld.
3 De naam en het vestigingsadres waarmee je staat ingeschreven bij de
Kamer van Koophandel. Het is mogelijk om de factuur op een ander
adres te ontvangen. In dat geval voegen we een apart voorblad toe met
dit adres.
4 Het retouradres voor het geval de factuur niet voor de geadresseerde
bestemd is. Dit adres wijkt af van het adres van Sandd B.V.
5 Op deze online pagina kun je meer uitleg over de factuur en Mijn
PostNL vinden.
6 Heb je vragen over je factuur? Bel dan met de zakelijke klantenservice.
7 De datum waarop de factuur is opgemaakt. De betaaltermijn geldt
vanaf deze datum.
8 Het factuurnummer. Let op: deze nummering kan afwijken van wat je
bij Sandd gewend bent. Op basis van dit nummer kun je in Mijn PostNL
deze factuur terugvinden.
9 De periode waarop de factuur betrekking heeft. Dit kan een andere
periode zijn dan eventuele abonnementsperiodes.
10 De kosten van de door jou afgenomen producten worden hier bij elkaar
opgeteld en weergegeven onder een verzamelproduct.
De specificatie van alle afgenomen producten vind je terug in
het verbruiksoverzicht dat je in Mijn PostNL kunt downloaden.

11 Het btw-percentage dat van toepassing is op het bedrag bij (12). Heb je
producten afgenomen waarvoor verschillende btw-percentages
gelden? Dan zie je hier per btw-percentage een aparte regel.
12 Het totaalbedrag exclusief btw.
13 Het btw-bedrag van de afgenomen producten, dat is berekend over het
bedrag bij (12).
14 Het totaalbedrag inclusief btw.
15 Het rekeningnummer en de betaalwijze. Let op: de betaaltermijn kan
afwijken van wat je bij Sandd gewend bent.
16 In deze kolom staat het totale aantal stuks dat je hebt aangeboden
tijdens deze factuurperiode. Het gaat hier om het aantal stuks per apart
tarief, indien dat van toepassing is.
17 Het tarief per stuk of per kilo (in euro’s).
18 Hier wordt vermeld waar het tarief op gebaseerd is (bijvoorbeeld per
zending of per kilo).
19 Het btw-percentage dat van toepassing is.
20 Het totaalbedrag exclusief btw, per regel.
21 Het totaalbedrag van de factuur, exclusief btw.

