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Facturatie / administratie 
 
In dit document vindt u informatie over alle standaard voorwaarden 
voor wat betreft de facturatie. Ook leest u hier hoe en wanneer u 
bepaalde wijzigingen aan ons door kunt geven. De volgende punten 
komen aan bod: 

 
1. Maandelijkse facturatie 
2. Wijzigen van uw betaalgegevens 
3. Wijziging bedrijfsnaam / bedrijfsovername 



1. Maandelijkse facturatie 
 
U ontvangt uw factuur aan het begin van elke maand, per e-mail. De standaard facturatie gaat via 
automatische incasso en wordt ongeveer halverwege de maand van de bij Compare Group bekende 
rekening afgeschreven. 

 
Betaalt u nog niet via automatische incasso? Neem contact met ons op via partner@vergelijk.nl. 
Houd daarbij het volgende format aan: 

 
- Onderwerp e-mail: Wijzigen betaalgegevens *naam webshop/winkel* 
- Geef in de e-mail aan dat u wilt gaan betalen via automatische incasso 
- Download een SEPA formulier voor Vergelijk.nl en stuur het ingevuld retour 
- Download een SEPA formulier voor Compare International als u ook actief bent 

op Vergelijk.be, Comparer,be of Vertaa.fi en stuur het ingevuld retour 

 
2. Wijzigen van uw betaalgegevens   

 
Het is belangrijk dat uw gewijzigde betaalgegevens tijdig aan ons door geeft. Wanneer u uw 
wijzigingen doorgeeft voor de 25e van de maand, dan worden deze nog voor het einde van de 
maand verwerkt. Daarmee zorgen we ervoor dat alles met de eerstvolgende facturatieronde weer 
soepel verloopt. 

 
De volgende wijzigingen dient u voor de 25e van de maand door te geven, per e-mail: 

 
- Nieuw rekeningnummer 
- Nieuw btw-nummer 
- Nieuw e-mailadres voor facturen  

 
Geef in het onderwerp van uw e-mail duidelijk aan om wat voor wijziging het gaat. 

 
3. Wijziging bedrijfsnaam / bedrijfsovername 

 
Wanneer u uw bedrijfsnaam wijzigt, dient u dit altijd aan ons door te geven. Uw organisatie 
verandert bijvoorbeeld van een VOF in een B.V. Mocht een dergelijke situatie zich 
voordoen, dan kunt u dit doorgeven via dit formulier. Wij zullen dit formulier verwerken in ons 
systeem en toevoegen aan uw account. 
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