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Facturatie 2020 – Pas tijdig uw facturen aan! 
 

Nieuw BTW nummer: 

Alle eenmanszaken hebben een brief met een nieuw btw-identificatienummer 

ontvangen van de Belastingdienst. Hebt u een eenmanszaak? Dan gebruikt u dit 

nieuwe btw-identificatienummer vanaf 1 januari 2020 bij al uw contacten met 

klanten of leveranciers. U moet het vermelden op uw facturen en website. Staat 

uw oude nummer nog op brieven of andere communicatiemiddelen? Vervang het 

dan zo snel mogelijk door uw nieuwe btw-identificatienummer.” 

De overige eigen gegevens: 

• Bedrijfsnaam 

• Eigen naam 

• Adres 

• KvK nummer 

• Je BTW identificatienummer 

• Je AGB code(s) 

• evt. BIG/NIP registratie nummer indien aanwezig 

• Je banknummer (IBAN) 

Een factuur moet ook uniek zijn 

• Een factuurdatum 

• Een uniek factuur nummer (bij 2e maal inzenden dus minimaal een letter 

a/b of nummer “-V2” erbij!) 

• De vermelding “Vrijgesteld van BTW” met tarief 0 

Gegeven van Klimkoord, met nieuw adres hoofdkantoor: 

Stichting Klimkoord heeft een nieuw hoofdkantoor en postadres voor facturen, 

maar ook voor facturen die via de website worden ingezonden moet wel het 

nieuwe adres genoteerd staan op de factuur: 

 

Stichting Klimkoord 

Havenstraat 55b 

2681LC  Monster 

 

Let op met nieuwe tarieven! 

Via de link https://www.klimkoord.nl/aangesloten-zorgverleners/zorgverleners-

info-over-tarieven/ kan je de nieuwe tarieven van dat moment vinden. In 

principe zijn er na februari geen wijzigingen in eenzelfde jaar. Als dat wel het 

geval is wordt daar apart over gecommuniceerd! 

Per code is er een bepaalde eenheid en een tarief. Onze voorkeur gaat er naar 

uit dat de facturen in eenzelfde vorm worden weergegeven als de tarievenlijst. 

Pas de factuur dus aan op eenheid en tarief!  
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Weektarieven: 

Bij weektarieven mogen alle weken die voor indiening van je factuur volledig zijn 

geleverd, in rekening worden gebracht. Je mag een factuur indienen per 4 weken 

of per maand. Beide is toegestaan. De eerste week is vanaf 30-12-2019 en de 

laatste week van het boekjaar is de week t/m 27-12-2020. Er is daarom wel een 

aparte factuur nodig voor weken na 27 dec 2020. 

Geleverde diensten: 

Geleverde diensten mogen in kolommen of tekst worden weergegeven op de 

factuur. Wat daar behoord te staan zijn onderstaande punten 

• De code van de geleverde zorg 

• De datum waarop dit is geleverd 

• Naam cliënt; géén BSN nummer! Wel achternaam en voorletters 

• De omschrijving van de zorg (bijv. individuele begeleiding) 

• Het aantal met de eenheid (bijvoorbeeld “4 uur” of “2 etmalen”) 

• Het correcte tarief per eenheid 

 
Extra info over het BSN op een factuur in de zorg: 
In de zorg geldt dat de zorgverlener en zorgverzekeraar wettelijk verplicht zijn om 
het Burgerservicenummer (BSN) te gebruiken zoals dit wordt omschreven in de 
Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg bij het 
uitwisselen van de gegevens van een patiënt of cliënt. Op die manier kan zeker 
gesteld worden dat de factuur voor de juiste behandeling/patiënt/cliënt is. 
Stichting Klimkoord zal dus wel BSN nummers gebruiken bij de facturatie aan 
gemeenten. Onderaannemers moeten in sommige gevallen, zoals bij declaratie 
GGZ ondersteuning ook een BSN nummer vermelden op de factuur.  

De onderaannemers bij Klimkoord geven een cliëntnaam met voorletters aan, die 
is gekoppeld in het dossiersysteem en daardoor is het correcte BSN nummer via 
ons eigen systeem te achterhalen. Hierdoor is er geen noodzaak dit op te nemen. 

Er zijn ook gevallen waarbij een factuur gaat over schoolondersteuning betaald 
door een school of samenwerkingsverband of privé betaald wordt. Als dit bekend 
was bij de zorgverlener dan is strikt genomen het vermelden van het BSN niet 
noodzakelijk voor declaratie zorgverzekering/linken aan juiste persoon. Je mag in 
dat geval ook geen BSN nummer op de factuur zetten. 
 
Bij uitnodigingen of verzoeken tot kennismaking aan cliënten of een verzoek tot 
afspraak dat gericht is aan een cliënt, mag je er van uit gaan dat deze aan de 
betreffende cliënt is gericht. Het is dus niet nodig dan een BSN te vermelden. 
 


