
 

Factuurvereisten Nationaal Coördinator Groningen1 (KvK 52813150) 
Standaard gelden de wettelijke factuurvereisten, zie hiervoor: wettelijke factuurvereisten. Verder 

geldt als belangrijke eis dat het inkoopordernummer op de factuur staat en dat in de bijlage een, 
door Projectleider van NCG getekende, prestatie-akkoordverklaring en/of voortgangsrapportage is 
bijgevoegd. Facturen worden in dat geval binnen 30 dagen betaald. Hierna volgt een overzicht van 

de verplichte onderdelen op de factuur: 

 
Informatie opdrachtnemer 

1 Tenaamstelling Handelsnaam zoals geregistreerd in het Handelsregister KvK 

2 Bezoekadres Volledige bezoekadres (straat, postcode, plaatsnaam) 

3 IBAN Vermeld uw IBAN 

4 BTW-nummer Vermeld uw BTW-nummer 

5 KvK-nummer Vermeld uw KvK-nummer zoals geregistreerd in het 
Handelsregister KvK 

6 Factuurnummer Uw opvolgende factuurnummer 

7 Factuurdatum Dag maand jaartal waarop de factuur is opgemaakt 

 

Informatie opdrachtgever 

1 Tenaamstelling Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 

Nationaal Coördinator Groningen 
Paterswoldseweg 1 
9726 BA Groningen 
    

2 Indienen factuur via: 
(kies één van de drie 

mogelijkheden. Optie 1 

garandeert meest snelle 
verwerking) 

1 Email Het e-mailadres zoals dat vermeld staat in de 
inkoopopdracht 

2 OIN Het OIN nummer zoals dat vermeld staat in de 

inkoopopdracht 

3 Postbus Het adres zoals dat vermeld staat in de 
inkoopopdracht 

3 Opdrachtnummer Vermeld op factuur het inkoopordernummer 
 

4 Projectnaam Vermeld projectnaam op de factuur 
 

5 Periode en omschrijving 
werkzaamheden 

Vermeld werkzaamheden en de periode/deeltermijn waarop 
factuur betrekking heeft, e.e.a. conform inkoopopdracht. 
Geen verzamelfacturen indienen (Per factuur wordt max één 

inkoopopdracht gefactureerd). 

6 Contactpersoon  Vermeld (voor)naam van projectleider 

7 Totale aanneemsom /  
al gefactureerd / nog te 
factureren 

Vermeld bedrag in euro’s 
   

8 Eventueel meerwerk Vermeld bedrag in euro’s + goedkeuring meerwerk in aparte 
bijlage opnemen 

9 Bedrag exclusief btw Vermeld bedrag in euro’s 
   

10 Vigerend btw% en bedrag Vermeld Btw bedrag en tarief 
   

11 Totaalbedrag inclusief btw Vermeld totaalbedrag in euro’s  
12 Bijlagen (belangrijk!):  De factuur dient vergezeld te gaan van een door de 

projectleider NCG getekende voortgangsrapportage en/of 
prestatie-akkoordverklaring die aansluit bij de gefactureerde 

termijn.    

 

 
1 Deze voorwaarden gelden als de inkooporder door NCG is aangemaakt in het kader van de versterking. In 

andere gevallen volgt NCG de factuurvereisten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. 

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/administratie_bijhouden/facturen_maken/factuureisen/factuureisen

