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FACTUURUITLEG IoT EASY CONNECT

INLEIDING
Met dit document leggen we de structuur en inhoud van de
IoT Easy Connect-factuur uit en geven we je informatie over het
proces van facturering en voorbereiding. Mocht je nog vragen
hebben over de factuur, neem dan contact op met onze klantenservice. De contactgegevens en openingstijden van de klantenservice staan op je factuur.

1. FACTURERING EN LEVERING
1.1 Facturering
Bij de aankoop van Iot Easy Connect producten via de IoT
webshop of de IoT Easy Connect selfservice portal heb je de
mogelijkheid om met je debit- of creditcard of vooruit te betalen.
Direct na ontvangst van je betaling ontvang je voor elke aankoop
een aparte factuur. Bij betaling met debit- of creditcard worden de

bestelling en betaling continu verwerkt in een online proces.
Bij aankoop tegen vooruitbetaling, sturen wij je na ontvangst
van de bestelling een e-mail met de rekeninggegevens voor de
overboeking.
De vooraf geactiveerde IoT Easy Connect-simkaarten worden
verzonden, zodra de ontvangst van de creditcardbetaling of de
ontvangst van de vooruitbetaling is bevestigd en de legitimatie
van de zakelijke klant met succes is voltooid.
In het geval dat een bestelling wordt verwerkt, bijvoorbeeld. bij
foutieve leveringen of annuleringen, wordt een correctiefactuur
aangemaakt en wordt het factuurbedrag terugbetaald aan de
klant.
1.2 Levering
De factuur wordt als pdf-document verzonden naar het e-mailadres
dat is opgegeven bij de bestelling. Daarnaast kunnen alle facturen
worden gedownload in de IoT Easy Connect portal onder het
menu-item ‘Facturen’ (‘Invoices’):

2. DE FACTUUR VOOR IOT EASY CONNECT
Voorbeeld factuurbestandsnaam:
2.1 Overzicht
De IoT Easy Connect-factuur bevat alle rubrieken en bedragen voor
een IoT Easy Connect-bestelling. Een bestelling kan een of meer
producten omvatten. De factuur wordt geleverd als een pdf-bestand,
waarvan de bestandsnaam is gestructureerd volgens dit patroon:

TMNL-80161-0003040620-INVOICE.pdf
Hierin is het factuurnummer: 80161-0003040620.
Daarin zien we:

TMNL-<factuurnummer>-INVOICE.pdf
Het factuurnummer hierin bestaat uit een combinatie van het 5-cijferige klantnummer, serienummer en factuurdatum volgens dit patroon:

• 80161 –
• 0003
–
• 040620 –
			

in dit voorbeeld het klantnummer
het serienummer
de datum geformatteerd als ‘ddmmjj’;
lees: 4 juni 2020

<klantnummer> - <serienummer> + <ddmmjj>
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De factuur voor IoT Easy Connect bestaat uit 4 blokken:

2.2 FACTUURKOP
De essentiële factuurgegevens en referenties zijn samengevat in de
factuurkop:

A) Factuuradres
Het factuuradres van de klant wordt weergegeven zoals deze is
gedefinieerd in de IoT Easy Connect portal. Als de contractpartner
geen afwijkend factuuradres definieert, wordt het contractpartneradres gebruikt als het factuuradres. Je kunt het factuuradres zelf
invoeren of wijzigen in de IoT Easy Connect portal. Een adreswijziging wordt meteen doorgevoerd in de eerstvolgende factuur.
B) Contractpartner
Op elke IoT Easy Connect-factuur staat altijd de contractpartner
vermeld, ongeacht of het factuuradres van de ontvanger daarmee
overeenkomt. De factuurpartner is altijd de contractpartner (klant).

Blok A) Koptekstinformatie
De koptekst bevat informatie over de ontvanger, afzender, contractpartner inclusief referenties,het unieke factuurnummer en de
factuurdatum. Informatie over contactpunten en referenties die de
klant kan onderhouden in de IoT Easy Connect portal, is hier ook
te vinden.
Blok B) Factuuritems
De individuele factuuritems staan vermeld in een tabel onder het
kopje ’IoT Easy Connect Invoice‘. Elk factuuritem wordt gespecificeerd met de aankoopdatum, eenheidsprijs, hoeveelheid en het
resulterende nettobedrag. Het vooraf gefactureerde bedrag of de
online betaling wordt duidelijk aangegeven onderaan de tabel.
Blok C) Aanvullende informatie
De tabel met de individuele factuuritems wordt gevolgd door een
opmerking over het activeren van de simkaarten. Daarnaast vind
je informatie over het weergegeven factuurbedrag dat al is betaald
samen met de geselecteerde betaalmethode.
Blok D) Voettekst
De voettekst van de factuur bevat alle wettelijk verplichte referenties van T-Mobile Netherlands BV als factuurverstrekker met een
link naar de actuele voorwaarden.

C) Afzender van de factuur
Het afzenderadres van T-Mobile Netherlands BV wordt weergegeven boven het adresveld. Ontvang je de factuur per post, dan
wordt de afzender weergegeven in het adresveld van de vensterenvelop
D) Factuurreferenties
Het IoT Easy Connect-klantnummer, het unieke factuurnummer en
de factuurdatum worden als referentie vermeld . Om op basis van
het factuurnummer een duidelijke opdracht te kunnen maken, is
deze gestructureerd volgens het schema <klantnummer> <serienummer> <factuurdatum>.
E) Contactgegevens
De contactgegevens bevatten het telefoonnummer, het e-mailadres
en de servicetijden van de klantenservice voor IoT Easy Connect.
De klantenservice is je eerste aanspreekpunt als je vragen hebt
over een factuur.
F) Aanvullende informatie
Via de link vermeld bij de FAQ’s,kunnen gebruikers de online
uitleg vinden voor de IoT Easy Connect factuur.
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2.3 FACTUURITEMS
De gefactureerde items worden samengevat in een tabel en bevat:
De factuur voor IoT Easy Connect bestaat uit 4 blokken:
Blok
Factuur onderdelen

Besteldatum
Eenheidsprijs
Aantal
Bedrag

Inhoud
De volgende IoT Easy Connect producten
worden vermeld als afzonderlijke items
om ze te onderscheiden in termen van
serviceperiode en servicecategorie.
De volgende onderdelen worden vermeld:
• Connectiviteitsproducten met
inbegrepen data- en sms-tegoed
• Sim-kaarttypen
• Verzendkosten
• Crediteringen bij factuurcorrecties
Datum van de bestelling
Prijs in € per stuk
Aantal berekende eenheden op deze regel
Nettobedrag (aantal x eenheidsprijs)

De som van de afzonderlijke bedragen zonder btw en de omzetbelasting volgens het huidige btw-tarief worden als afzonderlijke
regels weergegeven.
Het betaalde factuurbedrag wordt dikgedrukt aangegeven onderaan de tabel.

2.4 KOPIE-FACTUREN
De originele factuur wordt na de betalingsbevestiging naar het geregistreerde e-mailadres gestuurd. Daarnaast worden de facturen
opgeslagen in de IoT Easy Connect portal en blijven daar beschikbaar tot 24 maanden na factuurdatum. Meerdere facturen kunnen
worden gedownload in een zip-bestand.
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