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Factuurwijzer 
In deze Factuurwijzer vindt u informatie over de voorwaarden waaraan uw factuur dient te voldoen om 
deze juist en tijdig te verwerken.  
 
Wettelijke factuurvereisten 
De volledige lijst met wettelijke vereisten is te vinden op de website van de Belastingdienst. Onderstaande 
gegevens dienen minimaal op de factuur vermeld te worden:  

• Uw volledige bedrijfsnaam en de juridische naam van uw afnemer (zie ‘Tenaamstelling facturen’ 
aan het eind van deze Factuurwijzer) 

• Uw volledige adres en dat van uw afnemer 

• Uw btw- en kvk-nummer 

• Factuurdatum 

• Factuurnummer 

• IBAN-nummer 

• Een omschrijving van goederen en/of diensten die u heeft geleverd 

• Het factuurbedrag exclusief btw 

• Het btw-tarief dat u in rekening brengt 

• Het btw-bedrag 
 
Espria factuurvereisten 
Om uw factuur juist en tijdig te kunnen verwerken heeft Espria een aantal aanvullende factuurvereisten:  

• Juiste vermelding van het factuuradres (zie ‘Tenaamstelling facturen’) 

• Op elke factuur dient een ordernummer (beginnend met ESP) vermeld te worden of een 
contractnummer (beginnend met C en vier cijfers). Bij e-facturen dient deze ingevuld te worden bij 
het veld <cac:OrderReference>. 

• Bij het ontbreken van een order-, contract- of referentienummer dient minimaal een kostenplaats 
vermeld te worden, deze kostenplaats kunt u opvragen bij de besteller of opdrachtgever. Bij e-
facturen dient deze ingevuld te worden bij het veld <cac:OrderReference>. Let op: enkel de cijfers 
van de kostenplaats dienen in dit veld opgenomen te worden. 

• Per order of kostenplaats dient een factuur verstrekt te worden, GEEN verzamelfacturen 

• Facturen beveiligd aanleveren kan alleen via Peppol 

• Indien van toepassing op uw creditfactuur een verwijzing naar de debetfactuur vermelden  

• Proforma facturen worden niet in behandeling genomen 
 
E-facturen 
Espria werkt voor het onboarden van leveranciers op e-facturen samen met tradeinterop. Espria geeft de 
voorkeur aan e-facturen via Peppol. Het Peppol ID van de groepsmaatschappijen vindt u bij 
‘Tenaamstelling facturen’.  
 

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/internationaal/btw_voor_buitenlandse_ondernemers/btw_administratie/verplichte_gegevens_op_uw_factuur
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Na een overgangsfase van een jaar stapt Espria volledig over op e-facturatie. Dit betekent dat Espria vanaf 
1 oktober 2022 graag e-facturen van u ontvangt. Dankzij e-facturatie kunnen wij uw facturen sneller en 
efficiënter verwerken. 
 

Meer informatie over e-facturen?  
Kijk op https://tradeinterop.com/e-factureren-espria/ of mail naar efactuursupport@espria.nl. 

 
Betaaltermijn Espria 

• Espria hanteert een standaard betaaltermijn van 30 dagen na factuurdatum 

• Automatische incasso is niet toegestaan 
Betaling na 30 dagen nog niet ontvangen? Neem dan contact op via p2p@espria.nl.  
 
Nieuwe leveranciers 
Bij nieuwe leveranciers van Espria wordt er na ontvangst van de eerste factuur een extra controle 
uitgevoerd. Dit kan vertraging geven in de verwerking van de eerste factuur. Indien nodig neemt Espria 
contact op met nieuwe leveranciers over e-facturen. 
 
Contactgegevens 
Espria is bij voorkeur per mail bereikbaar en gebruikt verschillende mailadressen om uw vragen zo snel 
mogelijk te beantwoorden.  
 

digifactuur@espria.nl Voor facturen in PDF (per mail één PDF met één factuur inclusief 
eventuele bijlagen) 

p2p@espria.nl Voor herinneringen, aanmaningen en vragen over de betaalstatus van 
uw factuur 

efactuursupport@espria.nl Voor vragen over e-factureren 

Telefoon 088 – 38 32 800 (optie 3) 

 
Tenaamstelling facturen 
Hieronder een overzicht van de groepsmaatschappijen van Espria met juiste tenaamstelling, adressering, 
het Peppol ID en een aanwijzing voor de kostenplaatsen.  
 

 

Stichting Evean Zorg  
Postbus 265 
1440 AG  PURMEREND 
 
Btw NL810242692B01 / KvK 41232302 
Peppol ID 0106:41232302 

7-cijferige 
kostenplaatsen (m.u.v. 
kostenplaatsen 3651 en 
3691) 
 

 

Stichting GGZ Drenthe 
Postbus 265 
1440 AG  PURMEREND 
 
Btw NL004725967B01 / KvK 41186586 
Peppol ID 0106:41186586 

6-cijferige 
kostenplaatsen 
beginnend met 80 of 81 

https://tradeinterop.com/e-factureren-espria/
mailto:efactuursupport@espria.nl
mailto:p2p@espria.nl
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Stichting Icare  
Postbus 265 
1440 AG  PURMEREND 
 
Btw NL805305798B01 / KvK 41020244 
Peppol ID 0106:41020244 

6-cijferige 
kostenplaatsen 
beginnend met 10 of  
beginnend met 2140 

 

Stichting De Trans  
Postbus 265 
1440 AG  PURMEREND 
 
Btw NL001970380B01 / KvK 04084443 
Peppol ID  0106:04084443 

6-cijferige 
kostenplaatsen beginnen 
met 50, 51, 52, 54, 56 of 
57 

 

 
 

Stichting Zorggroep Meander  
Postbus 265 
1440 AG  PURMEREND 
 
Btw NL813839026B01 / KvK 02086881 
Peppol ID 0106:02086881 

7-cijferige 
kostenplaatsen 
beginnend met 51 of 52 

 

Stichting Espria  
Postbus 265 
1440 AG  PURMEREND 
 
Btw NL819436471B01 / KvK 08173909 
Peppol ID 0106:08173909 

7-cijferige 
kostenplaatsen 
beginnend met 32006 

 

Stichting Espria - Ledenvereniging 
Postbus 265 
1440 AG  PURMEREND 
 
Btw NL819436471B01 / KvK 08173909 
Peppol ID 0106:08173909 

7-cijferige 
kostenplaatsen 
beginnend met 3202 

 
facilitair 
 

Stichting GGZ Drenthe inz SSC 
Postbus 265 
1440 AG  PURMEREND 
 
Btw NL004725967B01 / KvK 41186586 
Peppol ID 0106:41186586 

6-cijferige 
kostenplaatsen 
beginnend met 28 

 
finance, ICT en personeels- 
en salarisadministratie 

 

Stichting Icare inz SSC 
Postbus 265 
1440 AG  PURMEREND 
 
Btw NL805305798B01 / KvK 41020244 
Peppol ID 0106:41020244 

6-cijferige 
kostenplaatsen 
beginnend met 1008 

 

Stichting Icare JGZ 
Postbus 265 
1440 AG  PURMEREND 
 
Btw NL857336198B01 / KvK 68184239 
Peppol ID 0106:68184239 

6-cijferige 
kostenplaatsen 
beginnend met 107 
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Revalidatiehotel Recura B.V.  
Postbus 265 
1440 AG  PURMEREND 
 
Btw NL854784020B01 / KvK 62355163 
Peppol ID 0106:62355163 

Eén 7-cijferige 
kostenplaats 8300001 

 

NAAST-ZCN B.V. 
Postbus 265 
1440 AG  PURMEREND 
 
Btw NL858337630B01 / KvK 70483698 
Peppol ID 0106:70483698 

6-cijferige 
kostenplaatsen 
beginnend met 33 
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