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 Kwaliteitsnormen voor facturen en verzending in PDF-formaat 

 

 
Geachte leverancier, 

Het is één van onze belangrijkste doelen om de samenwerking met onze leveranciers voortdurend te 

ontwikkelen en te verbeteren. U kunt ons bij deze inspanningen ondersteunen, door ons uw facturen per 

e-mail in PDF-formaat toe te zenden en onze bindende kwaliteitsnormen te respecteren.  

De verzending van facturen in PDF-formaat zorgt, naast een aanzienlijke kostenbesparing voor u, voor 

een snellere ontvangst van uw facturen en ondersteunt ons bij de optimalisering van de 

verwerkingstijden van uw documenten.  

Om er voor te zorgen dat ook u de voordelen voor uw onderneming kunt benutten, verzoeken wij u de 

instructies in bijgevoegde informatiebrochure op te volgen en uw facturen uitsluitend aan het voor de 

betreffende BASF firma opgegeven e-mailadres te zenden. Het niet naleven van onze kwaliteitsnormen 

kan leiden tot aanzienlijke vertraging van betalingen. 

We willen u er ook op wijzen dat u, voordat u overgaat tot verzending van uw facturen in PDF-formaat, 

dient te controleren of deze manier van factuurverzending wettelijk is toegestaan in het land van de 

factuurontvanger. In de bijlae staat een overzicht van de BASF-ondernemingen die facturen in de vorm 

van PDF-bestanden accepteren. 

Indien de wettelijke voorschriften dit vereisen, kunt u dit schrijven tot nader order beschouwen als een 

schriftelijke bevestiging van de toestemming van zowel BASF als de in de flyer genoemde 

groepsmaatschappijen tot ontvangst van PDF-facturen. Wij raden u aan om deze brief als zodanig te 

archiveren. 

Houdt u er gaarne rekening mee, dat de kwaliteit van uw facturen, alsmede de methode van aanlevering 

een integraal onderdeel van onze leveranciersbeoordeling vormen. 

Hartelijk dank voor uw ondersteuning. 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martin Reiner      Tom van Dijck 
Head of Accounts Payable    Head of Procurement Hub Coordination Europe 

 

 


