
 

MODEL VAN FACTUUR 

 
Factuur 
        Datum 
        Factuurnr. 
 
Naam ondernemer1      Naam klant 
Adres        Adres 
 
Tel.         Tel. 
Fax.        Fax. 
Bankrekeningnr.       
BTW-nr.       (BTW-nr.) 
(RPR2)        
 
 
Omschrijving van de levering of dienst : 
 
Datum van prestatie : 
 
Maatstaf van heffing per tarief (excl. BTW) : 
 
BTW % : 
 
Totaal BTW : 
 
Indien geen BTW wordt aangerekend, dien je te verwijzen naar de grond voor de 
vrijstelling in de BTW-wetgeving3. Bij vrijstelling omwille van artikel 44 WBTW: geen btw-
nummer vermelden bij gegevens van de ondernemer maar wel het ondernemingsnummer4. 
Bij vrijstelling omwille van artikel 56bis WBTW: wel btw-nummer vermelden. 
 
Totaal te betalen: 
 
Opmerkingen: 
 
De klant verklaart te zijn akkoord gegaan met de algemene voorwaarden vermeld op de 
achterzijde van de factuur. 

 
1 Als de ondernemer een vennootschap, vzw of stichting is: duidelijk de rechtsvorm vermelden 
waaronder je handelt. 
2 RPR of Rechtspersonenregister: zetel van de rechtbank in welk rechtsgebied de zetel van je 
rechtspersoon gelegen is. In te vullen indien de factuur uitgaat van een vzw, vennootschap of stichting. 
Opzoeking via https://territoriale-bevoegdheid.just.fgov.be/cgi-main/competence-territoriale.pl 
3 Vrijgesteld van BTW, Artikel 44, §2, 8° WBTW : artistieke diensten aan organisatoren van 
voordrachten verstrekt door voordrachtgevers ; artistieke diensten aan organisatoren van 
schouwspelen en concerten, muziekuitgevers en filmmakers verstrekt door acteurs, orkestleiders, 
muzikanten en andere uitvoerende artiesten. 
Vrijgesteld van BTW, Artikel 44, §2, 9° WBTW: organisatie van toneel-, ballet- of 
filmvoorstellingen, van tentoonstellingen, concerten of conferenties alsook de leveringen van goederen 
die nauw samenhangen met deze diensten door instellingen erkend door de bevoegde overheid, mits 
de inkomsten die ze verkrijgen uitsluitend gebruikt worden om de kosten te dekken. 
Vrijgesteld van BTW, Artikel 39 WBTW: uitvoer. 
Vrijgesteld van BTW, Artikel 56bis WBTW: Kleine onderneming waarvan de jaaromzet 25.000 
euro niet overschrijdt, kunnen genieten van de vrijstellingsregeling van belasting. 
4 Het btw-nummer = BTW BE + ondernemingsnummer. Het ondernemingsnummer is het nummer 
waar je als onderneming mee geregistreerd bent in de KBO. 
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