
 
 
 
 
Instructie indienen facturen voor inleenkrachten en zzp’ers 
 
In deze instructie wordt de te volgen werkwijze beschreven voor het indienen van facturen bij EQUANS 
voor Inleenkrachten en zzp’ers.   
 
➢ Per Inleenkracht of zzp’er dient één factuur per week per e-mail in pdf-format te worden ingediend 

(verzamelfacturen zijn niet toegestaan). 
 

➢ Eén pdf-document mag slechts één (1) factuur bevatten (verzamelfacturen zijn niet toegestaan). 
 

➢ Alle voor de factuur relevante informatie dient te zijn opgenomen in één pdf-document: 
‒ Bijlagen van een factuur dienen achter de factuur in hetzelfde pdf-document te worden 

aangeleverd. Losse bijlagen kunnen niet worden verwerkt.  
‒ Overige informatie opgenomen in de e-mail kan niet worden verwerkt (bijvoorbeeld de tekst in 

een e-mail). 
 

➢ Het is toegestaan meerdere pdf-facturen aan te leveren in één e-mail. Deze zullen separaat 
worden verwerkt. 
 

➢ De titel van de e-mail mag leeg zijn, alleen de pdf-documenten worden automatisch verwerkt.  
 

➢ De gebruikte pdf-versie dient 1.4 of hoger te zijn. 
 

➢ Het pdf-document mag geen beveiliging bevatten om het bestand te kunnen openen. 
 

➢ De bestandnaam van het pdf- document mag alleen bestaan uit de volgende karakters: 
‒ A tot en met Z (hoofd en kleine letters) 
‒ 0 tot en met 9 
‒ de volgende tekens: . , - 

 
➢ Facturen met een afwijkend format worden niet in behandeling genomen en kunnen niet worden 

verwerkt. 
 

➢ PDF facturen dienen te worden verstuurd naar het e-mail adres behorend bij de entiteit 
(organisatie) die de opdracht heeft verstrekt (zoals vermeld op de inkooporder), zoals hieronder 
vermeld. Deze mailbox kan niet worden gebruikt voor het versturen van aanmaningen, 
orderbevestigingen etc. Hiervoor geldt het e-mailadres zoals vermeld in onderstaande tabel. 

 
ENGIE bedrijf E-mailadres voor facturen E-mailadres voor aanmaningen e.d. 

ENGIE Services Nederland NV factuurservicesnederland176.nl@engie.com crediteurenservicesnederland.nl@engie.com 

ENGIE Services West BV factuurserviceswest15.nl@engie.com crediteurenserviceswest.nl@engie.com 

ENGIE Services Noord BV factuurservicesnoord150.nl@engie.com crediteurenservicesnoord.nl@engie.com 

ENGIE Services Zuid Nederland BV factuurserviceszuid78.nl@engie.com crediteurenserviceszuid.nl@engie.com 

ENGIE Infra & Mobility BV factuurinframobility197.nl@engie.com crediteureninframobility.nl@engie.com 

ENGIE Services West Industrie BV factuurserviceswestindustrie211.nl@engie.com crediteurenserviceswestindustrie.nl@engie.com 

ENGIE Electroproject BV factuurelectroproject130.nl@engie.com crediteurenelectroproject.nl@engie.com 

ENGIE Energy Solutions BV factuurenergysolutions212.nl@engie.com crediteuren.ces.nl@engie.com 

ENGIE Refrigeration BV factuurrefrigeration217.nl@engie.com crediteurenrefrigeration.nl@engie.com 

 
  

mailto:factuurservicesnederland176.nl@engie.com
mailto:crediteurenservicesnederland.nl@Engie.com
mailto:factuurserviceswest15.nl@Engie.com
mailto:crediteurenserviceswest.nl@Engie.com
mailto:factuurservicesnoord150.nl@Engie.com
mailto:crediteurenservicesnoord.nl@Engie.com
mailto:factuurserviceszuid78.nl@Engie.com
mailto:crediteurenserviceszuid.nl@Engie.com
mailto:factuurinframobility197.nl@Engie.com
mailto:crediteureninframobility.nl@Engie.com
mailto:factuurserviceswestindustrie211.nl@engie.com
mailto:crediteurenserviceswestindustrie.nl@Engie.com
mailto:factuurelectroproject130.nl@Engie.com
mailto:crediteurenelectroproject.nl@Engie.com
mailto:factuurenergysolutions212.nl@Engie.com
mailto:crediteuren.ces.nl@engie.com
mailto:factuurrefrigeration217.nl@engie.com
mailto:crediteurenrefrigeration.nl@engie.com


 
 
 
 
Ten alle tijden dienen facturen te voldoen aan de in de “Algemene Inleenvoorwaarden EQUANS” 

gestelde eisen. In het bijzonder wordt u er nadrukkelijk op gewezen de BTW verleggingsregeling toe te 

passen indien dit als zodanig op de inkooporder is vermeld.  

Voorbeeld vermelding BTW-verleggingsregeling. 

 

 
 

 


