[Bedrijfsnaam]
[T.a.v. Contactpersoon]
[Straatnaam + Nr.]
[Postcode + Plaats]
[Plaatsnaam], [Datum]
Betreft: Aanlevering van uw facturen

Geachte heer/mevrouw,
Wij streven er naar om de processen binnen onze organisatie continu te optimaliseren. Eén van de
processen die wij hebben geoptimaliseerd is het digitaal verwerken van onze inkomende facturen met
een systeem van Blue10. Met deze brief willen wij u informeren over het aanleveren van uw facturen.
Wij willen u verzoeken om vanaf heden uw facturen digitaal per e-mail (als bijlage in PDF-formaat) te
versturen naar [Bedrijfsnaam]@inkoopfacturen.nl. Bent u in de gelegenheid om facturen elektronisch
te versturen, bijvoorbeeld in XML-formaat, dan horen wij dat graag van u. Hiermee kunnen wij namelijk
een geheel automatische verwerking van uw facturen bewerkstelligen.
Graag willen wij u ook vragen om onze bedrijfsgegevens in uw administratie te controleren. De
afgelopen tijd hebben wij gemerkt dat de tenaamstelling in een aantal gevallen afwijkt van onze
officiële bedrijfsnamen. U begrijpt dat dit voor de nodige verwarring kan zorgen en dat facturen
hierdoor (onterecht) langer in behandeling blijven dan nodig. In de bijlage vindt u een overzicht van de
verschillende administraties en de juiste tenaamstelling hierbij.
Wij stellen het zeer op prijs als wij uw facturen vanaf heden digitaal/elektronisch mogen ontvangen.
Indien u nog niet in de gelegenheid bent om uw facturen digitaal te versturen, willen wij u in ieder
geval vragen om uw facturen vanaf heden te versturen naar ons postadres. Hiermee voorkomen we
dat facturen van uw onderneming niet mee worden genomen in de centrale verwerking, hierdoor zoek
raken of niet tijdig worden verwerkt.
Heeft u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen over de aanlevering van uw facturen, dan
verzoek ik u contact op te nemen met uw contactpersoon binnen onze onderneming.
Alvast bedankt voor uw medewerking.
Met vriendelijke groet,
[Naam]
[Functie]

Bijlage: Administraties [Bedrijfsnaam]
[Administratie 1]
BTW nummer: [Vullen]
Postadres:
Straat/Postbus
PC + Plaats
Afleveradres:
[Straatnaam + Nr.]
PC + Plaats
[Administratie 2]
BTW nummer: [Vullen]
Postadres:
Straat/Postbus
PC + Plaats
Afleveradres:
[Straatnaam + Nr.]
PC + Plaats
Etc.

