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Het indienen van een factuur 
 

Facturen als pdf-bestand mailen naar fa@oneworld.nl. Andere bestandsformaten kunnen we niet in 

behandeling nemen.  

 

Bij onjuist factureren en/of indien OneWorld niet alle benodigde gegevens heeft ontvangen, zal 

OneWorld niet kunnen betalen.  

 

De factuur 
Op een factuur dient vermeld te zijn: 

 

1. Gegevens 

• het woord factuur, rekening of nota e.d. 

• een factuurdatum 

• een uniek factuurnummer 

• je naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres 

• ons adres: Stichting OneWorld, t.a.v. financiële administratie, Mauritskade 64 

• 1092 AD  Amsterdam 

• het btw-nummer, indien btw-plichtig 

• het registratienummer van de Kamer van Koophandel (geen kvk-nr? Zie Declaratie indienen) 

• het IBAN-rekeningnummer en de tenaamstelling (naam en woonplaats) 

 

2. Kosten 

• een omschrijving van de geleverde dienst met de lever- en/of publicatiedatum. 

• specificatie van de in rekening gebrachte kosten (tekst, beeld, anderzins) en de hoeveelheid 

met de prijs per stuk. 

 

3. BTW 

• Geschreven journalistieke stukken zijn btw-vrijgesteld. Graag onderaan de factuur 

opnemen: Geschreven journalistieke bijdragen zijn vrijgesteld van btw volgens artikel 11, lid 1, 

letter q van de Wet op de Omzetbelasting 1968. 

• Over beeld en andere werkzaamheden wordt 21% btw gerekend 

 

4. Reis- en onkosten 

• Indien vooraf afgestemd met de redactie, deze vermelden op de factuur en bewijsstukken (scan 

of foto) invoegen in de pdf van de factuur (bijv via pdfsam.org) 

 

 

Zie op de volgende pagina een voorbeeldfactuur die je kunt gebruiken als format. 
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Voorbeeldfactuur  
Te gebruiken als basis. Vul bij de tekst tussen haken je eigen gegevens in. Door het bestand op te slaan 

als pdf, kun je de factuur mailen naar fa@oneworld.nl. 

 

 

 

FACTUUR 

 

AAN: 

Stichting OneWorld 

t.a.v. financiële administratie 

Mauritskade 64 

1092 AD  Amsterdam 

 

VAN: 

[je bedrijfsnaam en/of eigen naam, adres, woonplaats] 

[je telefoonnummer, e-mailadres] 

[btw-nummer, kvk-nummer] 

 

[factuurdatum] 

 

[uniek factuurnummer] 

 

 

 Omschrijving en specificatie geleverde dienst Aantal à Totaal 

     

1. Artikel over [onderwerp], geleverd op [datum]  € € 

 voor OneWorld [editienummer-jaartal]    

 Vrijgesteld van btw*    

     

2. 

Foto’s of andere werkzaamheden [onderwerp / 

omschrijving], geleverd op [datum / data]  € € 

 Btw 21%    

     

3. Onkosten (originele bewijsstukken mee- of toegestuurd): 

[omschrijving soort onkosten en wanneer 

gemaakt]  € € 

 Subtotaal   € 

4. Btw 21% over [€ bedrag] 

 

  € 

 

of 

Btw verlegd NL8582.70.626.B01 

    

 Totaal   € 

 

[deze zin laten staan of verwijderen als niet van toepassing] 

*Geschreven journalistieke bijdragen zijn vrijgesteld van btw volgens artikel 11, lid 1, letter q van de 

Wet op de Omzetbelasting 1968. 

 

Graag bovenstaand bedrag overmaken naar [IBAN-rekeningnummer],  

ten name van [naam en woonplaats].          
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