
E-factureren (of e-facturatie) is een afkorting van elektronisch factureren. 
E-factureren is het volledig elektronisch overbrengen van facturen van het 
ene systeem naar het andere systeem, zonder tussenkomst van handmatige 
acties of scan- en herken software.

Infographic

E-FACTURATIE
Een PDF factuur is geen e-factuur. 
PDF is een voor mensen leesbaar 
bestandsformaat. 

XML (veelal UBL) is een bestandsfor-
maat dat voor computers leesbaar is 
en daardoor direct geautomatiseerd 
kan worden verwerkt.

XML PDF

VOOR WIE IS E-FACTURATIE GESCHIKT?

De Rijksoverheid bij nieuwe contracten alleen nog maar e-facturen accepteert? 
En dat alle decentrale overheden en aanbestedende diensten vanaf 18 april 2019 
verplicht zijn om e-facturen te kunnen ontvangen en verwerken?
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HOEVEEL BESPAAR IK DAN?

85%

35%

€ 0,87

HOE WORDEN E-FACTUREN UITGEWISSELD?

De twee meest voorkomende 
manieren om e-facturen uit te 
wisselen zijn via e-mail of 
PEPPOL / Simplerinvoicing. 

Steeds meer organisaties kiezen 
voor PEPPOL / Simplerinvoicing, 
omdat het veiliger is dan e-mail.

IK WIL STARTEN MET E-FACTUREREN! EN NU?

Check of PEPPOL / Simplerinvoicing 
bij uw financiële software is ingebouwd. 
Ja? Dan kunt u direct e-factureren. 

Heeft uw financiële software geen 
directe aansluiting op PEPPOL / 
Simplerinvoicing of gebruikt u ERP- of 
op maat gemaakte software? Ook dan 
kunt u e-factureren. Er zijn naast 
tradeinterop diverse dienstverleners 
die u hierbij kunnen helpen.

U kunt eenvoudig e-factureren via 
een e-facturatieportaal, zoals dat 
van tradeinterop. Let wel op dat het 
portaal Simplerinvoicing of 
PEPPOL ondersteunt.

Ja Nee

Gebruikt u financiële software?

Verzenden Ontvangen

WAAROM E-FACTUREREN?

Bespaar tijd
Een factuur 
wordt in slechts
enkele minuten 
verwerkt.

Bespaar geld
Facturen hoeven 
niet meer handmatig 
te worden ingevoerd 
of gecontroleerd.

Minder fouten
Handmatige
handelingen zijn
niet meer nodig, dat
vermindert fouten.

Snellere betaling
De klant kan sneller 
verwerken en 
daardoor sneller 
betalen.

Tevreden klant
Een e-factuur 
verwerken is voor 
de ontvanger veel
minder werk.

Stijgende vraag
naar e-facturen
E-facturatie wordt 
de standaard. De 
vraag neemt toe.

€

WAT IS E-FACTURATIE? WAT IS E-FACTURATIE NIET?
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Papier Handmatige
controleOCR

Handling & scan
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https://www.tradeinterop.com/whitepaper-succesvol-e-factureren

Iedere organisatie kan e-factureren. Van 
zzp’er tot multinational en van sportvereniging 
tot overheidsinstelling. Boekhoudsoftware en 
e-facturatie dienstverleners bieden hiervoor 
steeds meer oplossingen aan.

Meer weten? Download hier ons gratis whitepaper.

De verwerking van een 
XML factuur kost u 85% 
minder dan de verwerking 
van een papieren factuur.

De kosten verlagen met 
35% wanneer u een XML 
factuur ontvangt in plaats 
van een PDF factuur

Als verzender bespaart
u portokosten wanneer
u uw facturen niet
langer per post verzendt


