PROJECT G-GOLF
VAN RECREATIEF NAAR COMPETITIEF

Bepalingen en verplichte vermeldingen op facturen
en/of onkostennota’s

1. Bepalingen
De onkostennota’s en/of facturen die de club indient als bestedingsmogelijkheid binnen het
project G-golf moeten dateren van het huidige werkingsjaar en moeten een nauwkeurige
weerspiegeling zijn van de feitelijke levering van aan G-golf gerelateerde goederen en
diensten.
Een kost kan slechts één keer worden vergoed vanuit de subsidiëring.
De facturen en/of onkostennota’s, die ingediend worden, moeten op naam van de club
staan zoals deze is aangesloten bij Golf Vlaanderen. Dus niet vanuit andere entiteiten of
individuele personen. Een persoonlijke onkostennota van bv. een vrijwilliger indienen kan
wel, maar enkel als bijlage van een factuur/onkostennota van de club. Deze dient
ondertekend te zijn door de indiener (vrijwilliger).
Inschijvingsgelden (greenfee/wedstrijdfee) spelers voor deelname aan activiteiten moeten
vanuit de boekhouding worden aangeleverd en niet via een bevestigingsmail.

2. Vermeldingen
Op elke factuur moeten ten minste de volgende vermeldingen opgenomen worden:
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Het woord 'factuur';
Datum en volgnummer van factuur;
Naam en adres van de uitreiker en van de medecontractant of de maatschappelijke
benaming en de aard van de rechtspersoon;
Het nummer van de bankrekening;
Het BTW-nummer / ondernemingsnummer;
Leveringsdatum;
Beschrijving en hoeveelheid van de geleverde goederen en van de verstrekte dienst,
alsmede alle gegevens om de aard van de verrichte handeling te kunnen vaststellen,
alsmede het BTW-tarief; Let op: de vermelding van de geleverde goederen/diensten
moet voldoende gedetailleerd zijn!
Prijs (in voorkomend geval gesplitst per handeling of voorwerp wanneer
verschillende BTW-tarieven van toepassing zijn);
Bedrag van de verschuldigde BTW (eventueel per tarief);
Eventueel de aanduiding van de reden van vrijstelling wanneer de gefactureerde niet
aan de BTW onderworpen is;
Plaats waar de factuur werd opgemaakt en datum;
Een verwijzing naar voorgaande facturen, wanneer voor eenzelfde handeling
meerder facturen of stukken worden opgemaakt.
Algemene voorwaarden. Het vermelden van uw algemene voorwaarden op de
factuur is niet verplicht, maar u doet er toch best aan ze mee op te nemen op de
achterzijde.

Bron: https://www.unizo.be/advies/welke-vermeldingen-moeten-er-op-de-factuur-staan-1

3. Contact
Golf Vlaanderen
Leuvensesteenweg 643
1930 Zaventem
Tel
+32 2 752 83 30
E-mail info@golfvlaanderen.be
Contactpersonen G-golf:

Ymke Vanherp
Katrien Pauwels

