INSTRUCTIES VOOR FACTURATIE JEUGDFONDS SPORT 2019
Wij vragen u om onderstaande aanwijzingen te volgen voor het aanleveren van facturen, opdat wij ze kunnen
verwerken. Stuur facturen altijd digitaal in PDF-formaat aan facturen@jeugdfondssportencultuur.nl

1.

Op iedere factuur zet u minimaal de volgende betaalgegevens:
- Het aanvraagnummer voor het kind (zonder C en/of A erachter);
- De voor- en achternaam van het kind;
- Het totaalbedrag;
- Uw IBAN nummer.
LET OP dat u vóór en achter de betaalgegevens altijd een spatie heeft staan.

2.

Op ieder factuurverzoek dat u vanuit het Jeugdfonds Sport ontvangt na goedkeuring van een aanvraag
staat het aanvraagnummer, de naam van het kind, en het toegekende bedrag vermeld.
LET OP dat het door u gefactureerde bedrag nooit hoger mag zijn dan het toegekende bedrag op het
factuurverzoek.

3.

Zet op de digitale factuur altijd aan welk Jeugdfonds Sport de factuur is gericht, inclusief de
adresgegevens. Een factuur voor Jeugdfonds Sport Amsterdam wordt gericht aan:
Jeugdfonds Sport Amsterdam
Olympisch Stadion 14
1076 DE Amsterdam

4.

U dient de factuur in een PDF bestand aan te leveren. U stuurt deze factuur naar het emailadres dat in het
factuurverzoek staat aangegeven. Voor facturen aan Jeugdfonds Sport Amsterdam is stuurt u facturen aan
facturen@jeugdfondssportencultuur.nl.

5.

Als u contributies voor meerdere kinderen tegelijkertijd wil factureren, kunt u in plaats van aparte facturen in
PDF-formaat ook een verzamelfactuur sturen. U dient dan als volgt te werk te gaan:
-

U maakt een factuur met het totaalbedrag;
U maakt een specificatie volgens onderstaand voorbeeld specificatie verzamelfactuur, waarbij per
vergoeding vanuit het fonds het aanvraagnummer, naam van het kind en bedrag wordt vermeld.
- Voorbeeld specificatie verzamelfactuur NR

Aanvraagnummer

Naam kind

bedrag incl. btw

1

950512 Wim Landgraaf

€260,00

2

843121 Joop van Dijk

€280,00

3

722455 Annette de Wit

€250,00

Enz. t/m ….

-

Zorg dat de betalingsgegevens op de eerste pagina komt en vervolgens het totaalbedrag inclusief de
specificatie(tabel) in hetzelfde PDF bestand worden opgenomen.
U stuurt de factuur in PDF formaat naar het emailadres in het factuurverzoek:
facturen@jeugdfondssportencultuur.nl.

Wij danken u alvast hartelijk voor uw medewerking!
Heeft u nog vragen? Wij helpen u graag, neem dan contact op met backoffice van Jeugdfonds Sport Amsterdam
via amsterdam@jeugdfondssport.nl of 06 20074161

