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Zo maak je je bedrijf klaar 
op de digitale toekomst.‘ E-facturatietoepassingen voor bedrijven 

met klein factuurvolume

Een bedrijf zonder pakket. Je maakt facturen in Word, Excel, 
PDF, mercuriusportaal,…

Maak je in je bedrijf nog facturen in Word of Excel 
die je vervolgens als PDF verzendt? De afgelopen 
jaren hebben heel wat ondernemingen tools 
op de markt gebracht waarbij ze zich specifiek 
richten op bedrijven met kleine factuurvolumes. 
We raden je sterk aan deze toepassingen te 
vergelijken, contact op te nemen en aan de slag te 
gaan. Zo maak je je bedrijf klaar voor de digitale 
toekomst.

Met het e-facturatieproject van de Vlaamse 
overheid zetten we in op de volwaardige 
elektronische verzending en ontvangst 
van onze facturen. Bovendien moedigt de 
Vlaamse overheid de bedrijven aan om niet 
alleen e-facturen naar àlle overheden te zenden, 
maar dat ook als bedrijven onderling te doen. 
De voordelen zijn legio: een efficiënte overheid, 
meer correcte facturen, minder betwiste facturen 
én vooral snelle betaling. De Vlaamse Regering 
besliste namelijk om haar facturen onmiddellijk 

na goedkeuring te betalen. Sommige entiteiten 
betalen reeds na 5 dagen.

Met deze pakketten:

§ Maak je snel een e-factuur,
§ Heb je geen e-ID nodig om je aan te 

melden
§ Krijg je een goede ondersteuning
§ Doe je geen dubbele invoer van 

factuurgegevens
§ Kan je jouw factuur opvolgen
§ Kan je naar de overheid factureren, maar 

ook naar jouw andere private klanten
§ Werk je dus gebruiksvriendelijk en efficiënt

Kies uit één van de toepassingen op 
volgende pagina’s.

Ben je een bedrijf met een eigen 
boekhoudpakket of een eigen ERP? Dan 
is deze digitale brochure misschien niet 
meteen nuttig voor jou.
Consulteer ook: overheid.vlaanderen.
be/e-invoicing

ç naar inhoud

https://overheid.vlaanderen.be/e-invoicing
https://overheid.vlaanderen.be/e-invoicing


E-facturatietoepassingen voor bedrijven met een klein factuurvolume 4

Met B2Brouter verstuurt u gratis 

onbeperkt e-facturen naar Vlaamse 

en particuliere klanten. We zijn 

verbonden met de belangrijkste 

Europese en internationale 

facturatienetwerken: Peppol, FACe 

(Spanje), Chorus Pro (Frankrijk), SdI 

(Italië), Ariadne (Cyprus), zodat u al 

uw openbare en particuliere klanten 

wereldwijd kunt beheren.

‘

 Meer info 
www.b2brouter.net/be/nl
Sales Contact: belgium@b2brouter.net
Support contact: helpdesk@b2brouter.net

Verbeter uw elektronische facturering
Gratis Elektronische facturering

Vindt u het versturen van facturen via het 
Peppol-netwerk ingewikkeld? Weet u niet 
waar u moet beginnen?
Maak snel en eenvoudig verbinding met Peppol. 
Met de online facturatiedienst van B2Brouter 
kunt u zowel de publieke als de private sector 
bereiken. We doen er alles aan om ervoor te 
zorgen dat uw transacties met crediteuren- of 
debiteurenadministratie naadloos werken. We 
sturen de documenten voor je via Peppol.
 
Heeft u moeite om facturen in verschillende 
formaten te beheren?
Een enkele oplossing voor facturering in 
‘s werelds meest gebruikte elektronische 

standaardformaten. U kunt snel en eenvoudig 
factureren met behulp van de vooraf 
gedefinieerde factuursjablonen die ons platform 
biedt in verschillende formaten, zoals PEPPOL 
BIS Billing 3, Xrechnung, ZugFerd, Svefaktura, 
Facturae, FatturaPA, XML en pdf.
 
Integreer uw beheersysteem met de 
elektronische facturatieoplossingen van 
B2Brouter.
Dankzij onze integratieoplossingen kunt u ook 
uw ERP- of boekhoudsysteem aansluiten om 
uw workflow te automatiseren en efficiënter te 
worden. Nu kan uw systeem ook elektronische 
facturen verzenden en ontvangen.

§ Beschikbare talen: NL, FR, EN, DE, ES, IT, SE, DA, HR, PT, CA, EL.
§ Hulp nodig om je eerste factuur op te stellen?
 www.b2brouter.net/nl/wiki/make-a-request-to-start-using-peppol/
 Registreer gratis: https://app.b2brouter.net/nl/register/

ç naar inhoud

https://www.b2brouter.net/be/nl
mailto:%20belgium%40b2brouter.net%20?subject=
mailto:helpdesk%40b2brouter.net?subject=
https://www.b2brouter.net/nl/wiki/make-a-request-to-start-using-peppol/
https://www.b2brouter.net/nl/wiki/make-a-request-to-start-using-peppol/
https://app.b2brouter.net/nl/register/
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Is jouw onderneming klaar voor de toekomst?
Facturatiesoftware voor ondernemer én boekhouder
Een factuur versturen naar de overheid?
Bij Billit vinden we digitaal factureren een 
basisrecht, daarom kun je met de gratis versie 
van Billit als ondernemer gratis en onbeperkt 
in de tijd e-facturen versturen naar andere 
ondernemers en overheden. Het volledige 
(betalende) platform heeft uiteraard een heleboel 
extra’s te bieden voor zowel beginnende als 
doorwinterde ondernemers.

Of meteen je hele onderneming digitaliseren?
Billit is een online facturatieplatform voor 
ondernemers én boekhouders. Het betalende 

platform voor ondernemers staat ondernemers bij 
in het volledige facturatieproces van het opstellen 
van een offerte tot het versturen van je factuur 
via e-mail, post of zelfs volledig digitaal via het 
Peppol-netwerk. Dankzij de koppeling met de bank 
automatiseert Billit tijdrovende administratieve 
processen en bespaar je een pak tijd. Bovendien 
fungeert Billit als makkelijk te doorzoeken online 
archief. Dankzij het gratis klantenportaal voor 
boekhouders en accountants beheer je als 
boekhouder of accountant moeiteloos al je Billit-
dossiers vanuit één centraal platform en koppel je 
eenvoudig met je boekhoudsoftware

Ervaar het gebruiksgemak 
van digitale facturatie 
wonderneming met Billit!‘

§ Beschikbaar in volgende talen: NL, FR, EN
§ Hulp bij jouw eerste factuur?  

https://www.billit.be/nl/help/e-factuur-versturen-naar-de-overheid/
§ Prijsindicatie: gratis niveau beschikbaar / betalende functionaliteiten op basis van volume.

 Meer info 
www.billit.be
Contacteer ons via support@billit.be  
of + 32 (0)32 83 09 09

ç naar inhoud

https://www.billit.be/nl/help/e-factuur-versturen-naar-de-overheid/
https://www.billit.be/nl/help/e-factuur-versturen-naar-de-overheid/
http://www.billit.be
mailto:support%40billit.be?subject=
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Vereenvoudig facturatie met Billtobox. 
Facturen aanmaken, verzenden en ontvangen, betalen, 
archiveren en delen met je accountant in éénzelfde platform.

Billtobox is een online platform dat ervoor zorgt 
dat jij als ondernemer meer tijd krijgt om bezig 
te zijn met waar je goed in bent: ondernemen en 
je zaak uitbouwen. Facturen die je maakt worden 
automatisch als e-factuur opgemaakt, die je via 
verschillende kanalen kan verzenden. Stuur je 
factuur via mail (PDF of UBL) uit, lever op een 
correcte en eenvoudige manier elektronisch af 
aan de overheid via PEPPOL. Of laat Billtobox de 
factuur voor je printen en via de post verzenden.

Facturen sneller betaald dankzij betaalknop
Voeg aan jouw facturen een betaalknop toe. 
Zo kan je klant de factuur via een simpele druk 
op de knop betalen. Op deze manier worden 
verkoopfacturen sneller betaald en hoef je geen 
betalingsherinnering te sturen.

Billtobox is plug & play: 
een e-factuur opmaken in 
minder dan 60 seconden‘

§ Beschikbaar in volgende talen: NL, FR, EN
§ Hulp bij jouw eerste factuur? billtobox.com/be/nl-be/blog/verkoopfactuur-maken
§ Prijsindicatie: Gratis niveau beschikbaar

 Meer info 
www.billtobox.be/
via mail sales-btb@unifiedpost.com
of bel +32 2 634 06 28

ç naar inhoud

https://billtobox.com/be/nl-be/blog/verkoopfactuur-maken
https://www.billtobox.be/
mailto:sales-btb%40unifiedpost.com?subject=
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E-facturatie voor iedereen
Elektronisch factureren vanuit België  
of een Belgische entiteit
Met e-invoicing of e-facturatie wil de Vlaamse 
overheid haar facturen op elektronische wijze 
ontvangen en verzenden. Dit is uiteraard een 
belangrijke efficiëntiewinst voor de ontvangende 
overheid, maar dit levert het bedrijfsleven ook 
een grote meerwaarde op. De ontvangst van de 
factuur is gegarandeerd, de snellere verwerking is 
mogelijk. Mede door e-facturatie wil de Vlaamse 
overheid haar betaaltermijnen beter respecteren.

In 4 stappen starten met e-facturatie via 
peppol
eVerbinding is een onafhankelijke serviceprovider 
op het Peppol-netwerk. Naast onze eigen 
oplossingen voor het versturen van e-facturen 
vanaf ons portaal, hebben we een integratie met 
verschillende financiële softwarepakketten. Uw 
facturen worden minimaal 7 jaar bewaard en er is 
geen beperking aan het aantal gebruikers.

E-factureren naar de 
Vlaamse Overheid was nog 
nooit zo eenvoudig en het 
is ook nog eens gratis!
‘

§ Beschikbaar in volgende talen: NL, EN, FR, DU
§ Hulp bij jouw eerste factuur?
 https://support.everbinding.nl/knowledge-base/versturen-van-factuur-naar-belgie-vanaf-het-

everbinding-platform/
§ Prijsindicatie: het e-factureren via het eVerbinding platform is gratis voor zowel NL als BE 

ondernemingen

 Meer info 
Wilt u starten met e-facturatie, meer weten over 
leveranciersonboarding of heeft u andere vragen? 
Wij staan u graag te woord via +31 (0)88 440 66 33 
of info@everbinding.nl

ç naar inhoud

https://support.everbinding.nl/knowledge-base/versturen-van-factuur-naar-belgie-vanaf-het-everbinding-platform/
https://support.everbinding.nl/knowledge-base/versturen-van-factuur-naar-belgie-vanaf-het-everbinding-platform/
https://support.everbinding.nl/knowledge-base/versturen-van-factuur-naar-belgie-vanaf-het-everbinding-platform/
https://econnect.eu/nl/e-factureren-vanuit-belgie/
mailto:info%40everbinding.nl?subject=


E-facturatietoepassingen voor bedrijven met een klein factuurvolume 8

De online facturatie oplossing voor kleine ondernemingen
Facturen aanmaken hoeft niet moeilijk te zijn. 
EenvoudigFactureren bewijst het! In enkele 
klikken is een factuur aangemaakt en verzonden. 
En door handige opties en controles voorkomt 
u fouten, worden klantgegevens automatisch 
opgehaald en stuurt u toch facturen uit met een 
professionele uitstraling.

EenvoudigFactureren leeft in de cloud en is 
beschikbaar vanop elke computer, tablet of 
smartphone met internetaansluiting. Zo hoeft 
u geen software te installeren en worden uw 
gegevens automatisch beveiligd en gebackupt.

Maak verkoopfacturen, offertes, bestelbonnen 
en zo veel meer. Betalingen worden automatisch 
opgehaald bij uw bank en bij niet-betaling 
worden automatisch herinneringen uitgestuurd. 
Een compleet pakket inclusief voorraadbeheer, 
klantenopvolging en rapportering.

Modern en gebruiksvriendelijk 
facturatieprogramma
Met een moderne interface en met het grootste 
gebruiksgemak beheert u uw facturatie zoals u 
dat zelf wenst. Zo profiteert u van een snelle en 
eenvoudige facturatie. Met EenvoudigFactureren 
kunt u bovendien heel wat automatiseren. Zo 
spendeert u nog minder tijd aan uw administratie!

§ Doelgroep: KMO
§ Taal website: NL
§ Hulp bij jouw eerste factuur? https://eenvoudigfactureren.be/info/peppol/
§ Prijsindicatie: € 8,25 per maand, versturen via PEPPOL inbegrepen

 Meer info 
Probeer vrijblijvend op 
eenvoudigfactureren.be
Contacteer ons via 
support@eenvoudigfactureren.be 
of bel +32 50 66 95 29

De ideale oplossing voor 
kleine ondernemingen!‘

ç naar inhoud

https://eenvoudigfactureren.be/info/peppol/
https://eenvoudigfactureren.be
https://eenvoudigfactureren.be
mailto:support%40eenvoudigfactureren.be?subject=
mailto:support%40eenvoudigfactureren.be?subject=
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IxorDocs werkt echt super
simpel!
Bart Matthys, Jansen Building Group‘

§ Beschikbaar in Nederlands, Frans en Engels
§ Hulp bij jouw eerste factuur? www.ixordocs.be/oplossing/elektronische-facturatie-peppol
§ Onmiddellijk naar het IxorDocs-portaal: https://beterverbonden.be/accountportal/
§ Prijsindicatie: Pay-as-you-go vanaf €0,30 per factuur

 Meer info 
ixordocs.be
Contacteer ons via info@ixordocs.be

Zorgeloos factureren zonder abonnement.
Facturen ontvangen en verzenden
Met IxorDocs kan je, zonder bijkomende 
investeringen in eigen software of 
personeelsopleidingen, veilig digitale facturen 
ontvangen en verzenden.
Jouw facturen worden bovendien snel en tegen 
een lage kostprijs verwerkt. Via onze applicatie 
krijg je een duidelijk overzicht van ontvangen en 
verzonden facturen.

Registreer je en begin onmiddellijk te versturen!

Peppol
Als erkend Peppol Access Point verzenden  
we je facturen naar:
§ Overheden
§ Peppol ontvangers in heel Europa
§ Elk bedrijf in België

Laad je PDF factuur op en IxorDocs  
doet de rest.

ç naar inhoud

http://www.ixordocs.be/oplossing/elektronische-facturatie-peppol
https://beterverbonden.be/accountportal/
https://ixordocs.be/
mailto:info%40ixordocs.be?subject=
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Leef je ondernemers-droom!
Een simpele facturatie-app
§ Betaald binnen de 48u dankzij de financiering
§ Ik beheer mijn onderneming online

Een gemakkelijk te gebruiken facturatie-app
Koalaboox vergemakkelijkt de facturatie 
waardoor je tijd wint in het dagelijks beheer van 
je onderneming

Maak in alle eenvoud je facturen aan!
Ons facturatieprogramma zal je stap voor stap 

helpen je facturen op te stellen. 
Zo ben je zeker van professionele en 
kwaliteitsvolle facturen.

Je klant kan je offerte online goedkeuren
Jouw klant kan heel gemakkelijk de offerte en je 
bestelbonnen online bevestigen. Zodra je offerte 
goedgekeurd is, word je verwittigd door ons 
systeem.

Koalaboox: de eenvoudige 
oplossing om je E-invoice 
te verzenden!‘

§ Beschikbaar in volgende talen: NL, FR, ES
§ Prijsindicatie: gratis niveau beschikbaar

 Meer info 
www.koala.eu
Contact ons via koalabooxsupport@cegid.com

ç naar inhoud

http://www.koala.eu
mailto:koalabooxsupport%40cegid.com?subject=
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Dé eenvoudigste manier 
om snel te factureren! 
Geschikt voor zelfstandigen, 
freelancers en KMO’s.
‘

 Meer info 
www.myfact.be
Neem contact op via e-mail: info@myfact.be
of via telefoon / WhatsApp: +32 14 750 880

Sneller én eenvoudiger werken
Met MyFact online facturatie software
Bespaar tijd op je administratie
Dankzij MyFact wordt het beheren van je 
administratie makkelijker dan ooit. Het 
programma wordt op maat van jouw 
onderneming ingesteld met enkel de functies 
die jij nodig hebt, zonder extra toeters of bellen. 
Daarmee is het opvolgen van je administratie een 
fluitje van een cent!

Extra handige functies
MyFact biedt bijkomende mogelijkheden om alles 
vloeiend te laten draaien. Zo kan je gemakkelijk 
je bankrekening koppelen en worden hiermee 
de betalingen automatisch afgepunt. En om nog 
vlotter betalingen te ontvangen kan je zelfs een 
QR-betaalcode toevoegen op je facturen.

Verschillende bezorgmethodes
Je factuur moet uiteraard altijd snel bij je klant 
geraken. MyFact biedt daarom verschillende 
mogelijkheden om je documenten te versturen, 
zoals e-facturen via PEPPOL, digitale PDF 
facturen via e-mail of op papier via bpost om er 
maar enkele op te noemen.

Ook boekhouders houden van MyFact!
Er zijn diverse mogelijkheden om alle facturen 
netjes door te sturen naar de boekhouding. Hiervoor 
zijn er diverse koppelingen beschikbaar met 
online boekhoudplatformen, of je kan de facturen 
exporteren in het favoriete bestandstype van het 
programma dat jouw boekhouder gebruikt.

§ Beschikbare talen: NL, FR, EN
§ Hulp bij jouw eerste factuur? www.myfact.be/e-factuur / +32 14 750 880 / support@myfact.be
§ Prijsindicatie: € 12,00 per maand voor onbeperkt aantal facturen.
§ Eerst proberen? Gratis proefabonnement opstarten op www.myfact.be/start

ç naar inhoud

http://www.myfact.be
mailto:info%40myfact.be?subject=
http://www.myfact.be/e-factuur
mailto:support%40myfact.be?subject=
http://www.myfact.be/start
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We willen vooral het 
leven van ondernemers 
en accountantskantoren 
gemakkelijker maken. 
Dubbel werk vermijden 
door hen beter te laten 
samenwerken.

‘

§ Beschikbaar in volgende talen: NL, FR
§ Hulp bij jouw eerste factuur? https://www.octopus.be/nl/handleiding/peppol  

of https://www. octopus.be/nl/handleiding/e-facturatie
§ Prijsindicatie: € 10,00/maand - versturen en ontvangen via PEPPOL is inbegrepen

 Meer info 
www.octopus.be
Contacteer ons via mail info@octopus.be 
of bel +32 9 311 00 90

Octopus online boekhoudsoftware
Jouw facturatietool mét volwaardig boekhoudprogramma
Kies je voor Octopus, dan heb je 2 tools voor de prijs van 1: een facturatietool om snel jouw 
e-facturen op te stellen én een compleet boekhoudingsprogramma. Waarom? Opdat je geen dubbel 
werk zou leveren.
Vaak zien we dat facturen moeten ingescand worden of overgetypt worden, of beide. In Octopus is dat niet 
het geval. Jouw offerte kan meteen geconverteerd worden naar een factuur en vervolgens naar een boeking. 
Je gaat dus niet 3 keer dezelfde gegevens ingeven. Idem voor aankoopfacturen. Dat werkt een pak efficiënter.
 
100% Belgisch
Octopus is een Belgisch online 
boekhoudprogramma: dus perfect aangepast aan 
de Belgische wetgeving én in the cloud.
100% samenwerken
Octopus is sinds het begin gemaakt op een 
optimale samenwerking tussen ondernemer en 
accountant. Deze ambitie blijven we waarmaken 

bij elke nieuwe software-update. Ook de recente 
lancering van het klantenportaal draagt bij 
aan een snellere documentenstroom tussen 
accountant en KMO.
Koploper op vlak van Peppol
Octopus is namelijk een boekhoudpakket dat 
tegelijk een Peppol Access Point is. Hierdoor hoeft u 
zich niet bij een externe Access Point aan te sluiten.

ç naar inhoud

http://www.octopus.be/nl/handleiding/peppol
http://www.octopus.be/nl/handleiding/e-facturatie
http://www.octopus.be
mailto:info%40octopus.be?subject=
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De krachtige smart channel service door Routty en Dynatos.
Uw strategisch partner voor financiële 
procesautomatisering.
Wat is Routty?
Routty, onderdeel van de Dynatos Groep,  is 
een geïntegreerd platform voor het behandelen 
van onder andere inkomende en uitgaande 
facturen. Routty wordt vaak als multichannel 
platform ingezet voor het behandelen inkomende 
en uitgaande documenten én de archivering, 
goedkeuring of elektronische ondertekening 
ervan.
Routty biedt een standaardoplossing voor het 

verzenden en ontvangen van facturen via e-mail, 
sFTP, PEPPOL en andere platformen/commerciële 
netwerken.
 
Smart channel service
Dankzij de Routty Smart Channel service 
ontvangt u automatisch en proactief inzichten 
over de digitale mogelijkheden van uw business 
partners. Op deze manier kan u optimaal gebruik 
maken van uw gedigitaliseerde processen!

Met Routty digitaliseert 
u al uw financiële en 
administratieve processen, 
inkomend en uitgaand.
‘

§ Beschikbaar in volgende talen: NL, EN
§ Hulp bij jouw eerste factuur? www.routty.be
§ Prijsindicatie: startpakket vanaf € 10,00 per maand

 Meer info 
www.routty.be
Contacteer ons via mail  
info@dynatos.be of bel +32 3 443 12 00

ç naar inhoud

http://www.routty.be
http://www.routty.be
mailto:info%40dynatos.be?subject=
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Ondernemers helpen bij 
het verwezenlijken van 
hun doelen‘

§ Beschikbaar in volgende talen: NL, FR, EN, DE, SV, FI
§ Hulp bij jouw eerste factuur? https://support.zervant.com/hc/nl/articles/360055796092-Een-e-

factuur-vanuit-Zervant-naar-Mercurius-sturen
§ Prijsindicatie: Normale leveringen zijn gratis, e-factuurleveringen beginnen bij € 8,00 per maand

 Meer info 
www.zervant.com/nl/e-factureren/
Contacteer ons via support@zervant.com

Gemakkelijk factureren voor ondernemers
De gemakkelijkste manier om facturen te maken en te versturen

Wij zijn Zervant, een Fins bedrijf voor 
facturatiesoftware, en zijn opgericht om het 
leven van ondernemers gemakkelijker te maken. 
De kernfunctie van Zervant is gemakkelijk en 
efficiënt elektronisch factureren met software 
die het facturatieproces eenvoudig en innovatief 
maakt. Je zet heel gemakkelijk een account op 
bij Zervant. Vul je bedrijfsgegevens in, upload je 
database van klanten en producten en met een 
paar klikken kun je een offerte, een factuur, een 
kwitantie of een e-factuur aanmaken.

Finland heeft al heel snel de e-facturatie 
ingevoerd als gebruikelijke methode om 
betaald te worden. Daarom heeft Zervant het 
e-facturatieproces in de software verwerkt en 
geoptimaliseerd. En doordat het bedrijf jaren 
ervaring heeft op het gebied van e-facturatie, 
kan het zich gemakkelijk aanpassen aan de 
voorschriften van andere landen. Met Zervant 
kun je elektronische facturen aanmaken die via 
het PEPPOL-netwerk worden geleverd en die in 
minstens 6 landen voldoen aan de voorschriften 
voor e-facturatie voor overheidsdiensten. 
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https://www.zervant.com/nl/e-factureren/
mailto:support%40zervant.com?subject=
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Deze lijst werd samengesteld op basis van de oproep in het Belgisch Publicatieblad. 

Oproep

Service providers e-invoicing, softwarehuizen 
en boekhoudpakketten die een aanbod hebben 
rond elektronische facturatie én in staat zijn 
Peppol e-facturen naar de overheid te sturen, 
worden verzocht hun toepassingen expliciet 
kenbaar te maken. Eénzelfde actor kan meerdere 
toepassingen aanbrengen wanneer deze gericht 
zijn naar specifieke doelgroepen van bedrijven 
of een oplossing aanreiken voor een bijzondere 
problematiek. De Vlaamse overheid wil deze 
graag kenbaar maken op haar projectwebsite. 

Deze oproep blijft open staan. 
U kunt uw toepassing melden op 
e.procurement@vlaanderen.be

Elke aanbieder die meent aan deze voorwaarden 
te voldoen, kan dit doorgeven op vermeld adres. 
Deze oproep gebeurt in samenwerking met het 
federale bestuursniveau.

https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=239643&saveSearchParams=true&isPopup=&marketPlaceType=%6A%65%70%70&publicationNumberBDA=&purchaseAuthority=&title=%66%61%63%74&versionReferenceNumber=&useWorkingOrganisationId=%66%61%6C%73%65&selectAllChildren=%74%72%75%65&publicationDateBDATo=&noticeStatus=%31&publicationDateBDAFrom=&advancedSearch=&tenderSubmissionDeadline=&allLanguages=%66%61%6C%73%65&
https://overheid.vlaanderen.be/e-invoicing
mailto:e.procurement%40vlaanderen.be?subject=
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CENTRAAL E-INVOICING TEAM VLAAMSE OVERHEID
HET FACILITAIR BEDRIJF

vlaanderen.be

Meer informatie over het 
Vlaamse e-facturatieproject

overheid.vlaanderen.be/e-invoicing
e.procurement@vlaanderen.be

 

Het e-facturatieproject van de Vlaamse 
overheid loopt in nauwe samenwerking 
met de federale overheid.

Alle informatie op 
efactuur.belgium.be

Federale helpdesk
mercurius@bosa.fgov.be

https://overheid.vlaanderen.be/e-invoicing
mailto:e.procurement%40vlaanderen.be?subject=
https://efactuur.belgium.be/
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