Omschrijving

Deze
ontvangt
u

Als u heeft
aangevoerd
op de
locatie(s)

Open posten
overzichten

Alle facturen die nog niet betaald zijn. Hier
staan mogelijk ook facturen op waarvan de
vervaldatum nog niet is verstreken. Dit
overzicht is bedoeld zodat u kunt zien welke
bedragen er nog afgeboekt gaan worden en
wanneer we dit gaan doen. Zo kunt u altijd
zorgen voor voldoende saldo. Als u genoeg
saldo heeft staan en Royal FloraHolland kan
incasseren, hoeft u geen actie te
ondernemen.
Het systeem kan van de incassodienst
facturen geen open posten overzicht
produceren. Als u dus gebruik maakt van de
incassodienst (vervoerskosten), kan het zijn
dat u geen open postenoverzicht krijgt. Ook
als er nog wel facturen open staan om te
betalen. In dat geval krijgt u geen open
postenoverzicht maar krijgt u ook geen
tegoeden uitbetaald (betaalspecificatie).
Zodra u voldoende tegoedsaldo heeft,
ontvangt u een betaalspecificatie waarop de
incassodienst facturen zijn verrekend.

Dagelijks
bij een
nieuwe
factuur die
(nog) niet
afgerekend
kan worden

X X X

Betaal
specificatie

Alle afgerekende facturen. Op dit overzicht
staan ook de verrekende incassodienst
facturen (dit zijn de vervoerskosten).

X X X

Weekoverzicht

U kunt een gratis abonnement nemen op het
Financieel weekoverzicht. Dit is een
verzameling van alle facturen opgeteld per
transactiecode.

Dagelijks
indien er
wordt
geïncassee
rd of
uitbetaald
Iedere
vrijdag

Aalsmeer
Naaldwijk
Rijnsburg
Eelde
Rhein Maas

Naam overzicht

X

X X X X X

https://www.royalfloraholland.com/nl/dien
stinformatie/financieel-weekoverzichtd287/
Maandoverzicht
(indien
geabonneerd)

Voor € 10,- per maand kunt u een
abonnement nemen op het Financieel
maandoverzicht. Dit is een verzameling van
alle facturen opgeteld per transactiecode.
https://www.royalfloraholland.com/nl/dienstinf
ormatie/financieel-maandoverzicht-d285/

Iedere
laatste
werkdag
van de
maand

X X X

Jaaroverzicht

U ontvangt ieder jaar een gratis jaaroverzicht.
Dit is een verzameling van de facturen van
dat jaar. U krijgt een apart jaaroverzicht per
locatie.

Eerste
week van
het nieuwe
jaar

X X X X X

ICT
Jaaroverzicht
Dagafschriften

Wordt verstuurd aan de (buitenlandse)
kopers die BTW vrij kopen.

Eerste
week van
het nieuwe
jaar
Dagelijks
(als u
verkopen
heeft
gedaan)

X

X X

