
 

 

Factuur opmaken 

 
Allereerst is het belangrijk om de juiste vermeldingen op een factuur te zetten. Indien dat niet 
gebeurt kun je zelfs een boete krijgen. 
 
De verplichte factuurmeldingen zijn: 
 
 Datum van de factuur 
 Leveringsdatum van de goederen of de dienst 
 Vervaldatum van de factuur (de datum waarop de factuur ten laatste betaald moet zijn) 
 Gegevens van de verkoper: Naam, adres, BTW- of ondernemingsnummer, soort rechtsvorm 

en RPR, (rechtspersonenregister). 
 Gegevens van de koper/klant: Naam, adres, BTW- of ondernemingsnummer (niet bij een 

privé persoon), soort rechtsvorm 
 

Een factuur berekenen 

Een factuur opbouwen 

Stap 1 
Omschrijf de goederen of dienst die je geleverd hebt, 
eventueel de hoeveelheid 

Geef de 
eenheidsprijs voor 
de goederen 

De totaalprijs 

Bijvoorbeeld 50 flessen wijn Euro 10,00 Euro 500,00 

Stap 2 Als je korting geeft dan trek je die van de totaalprijs af   

Bijvoorbeeld Korting 10%  -/- Euro   50,00 

Stap 3 
Als de klant niet af komt halen dan bereken je 
verzendingskosten. 

  

In dit 
voorbeeld 

Verzend kosten    + Euro   25,00 

Stap 4 Bereken het subtotaal   

In dit 
voorbeeld 

Subtotaal  (500 – 50+25) 
 

Euro 475,00  
 

Stap 5 
Als je een korting geeft voor het feit dat de klant 
contact gaat betalen trek je die af van het subtotaal 

  

In dit 
voorbeeld 

Korting contant 1%  1% van 475,00  -/- Euro     4,75 

Stap 6 

Trek de korting contact af van het Subtotaal van Stap 
3, je krijgt dan de zogenaamde maatstaf van heffing. 
Dat is het bedrag waarover BTW betaald moet 
worden. 

  

In dit 
voorbeeld 

De maatstaf van heffing 475,00 -/- 4,75 Euro 470,25 

Stap 7 
Bereken de BTW (let op het juiste tarief!) en tel die op 
bij de maatstaf van heffing. 

  

 



 

 

Een factuur berekenen, vervolg 

Een factuur opbouwen 

In dit 
voorbeeld 

Het tarief voor wijn is 21% 21% van 470,25 + Euro 98,75 

Stap 8 
Tel de BTW bij het bedrag van de maatstaf van 
heffing. Je krijgt dan de prijs voor contante betaling. 

  

In dit 
voorbeeld 

De prijs voor contante betaling (470,25 + 98,75) Euro 569,00 

Stap 9 

De korting contant tel je nu bij de prijs voor contante 
betaling op voor het geval de klant toch niet contant 
betaalt dan moet hij die uiteraard toch betalen. Je 
krijgt dan het totaal factuurbedrag. 

  

In dit 
voorbeeld 

Totaal factuurbedrag (569,00 + 4,75) Euro  573,76 

    

 
Als je geen korting geeft voor contante betaling dan 
vervalt stap 5, en  het bedrag onder stap 8 direct het 
totaal factuurbedrag. 

  

Is het toch nog niet helemaal duidelijk? 

 

Dit is zeker niet het gemakkelijkste onderwerp dus als deze informatie toch niet helemaal duidelijk 
is, neem dan zeker contact op met de leercoaches.  
 
 
 
Voor campus Hasselt, Tongeren en Westerlo 
Laurence Leën  
E-mail: laurence.leen@syntra-limburg.be 
GSM: 0472/897097 
 
 
 
 
 
 
Voor campus Genk, Maaseik en Neerpelt 
Liesbeth Werelds 
E-mail: Liesbeth.werelds@syntra-limburg.be 
GSM: 0496/565296 

 
 
 
 
 
 
 
 


