
 

 

 

 

Verplichte lay-out incassobestand (ten behoeve van de incassodienstregeling) 
 

Rubriek Opmerking Type Lengte 

FloraHolland 
administratienummer 

FloraHolland administratienummer Numeriek 6 

Afzender vestiging Code is verplicht. Een “N” voor Naaldwijk Alfanumeriek 1 

FH-admnr derde Administratienummer van de derde partij bij 
FloraHolland 

Numeriek 6 

Omschrijving Factuurnummer en debiteurennummer bij voorkeur hier 
opgeven. Eventueel nog een omschrijving van de 
factuur. Deze info verschijnt op het rekening courant 
overzicht van FloraHolland.  

Alfanumeriek 40 

Factuurdatum Datum van de factuur jjjjmmdd Numeriek 8 

Bedrag van de factuur Bedrag in centen, voorzien van het teken (+ of -) aan 
het begin en inclusief BTW. 

Numeriek 13 

 
 
Inhoud: 

- “FloraHolland administratienummer” is het administratienummer van uw afnemer; 
- “Afzender vestiging” is de vaste omschrijving “N”.; 
- “FH-admnr derde” is het administratienummer van uw bedrijf; 
- “Omschrijving” is een vrije omschrijving. Voor u bedoeld om uw debiteurennummer en 

factuurnummer te vermelden richting uw afnemer. Deze regel wordt weergegeven op het 
rekening courant overzicht van zowel uw relatie als van uzelf; 

- “Factuurdatum” is de datum van uw factuur; 
- “Bedrag van de factuur” is het factuurbedrag zonder komma’s en inclusief BTW die 

verrekend moet worden.  
 
 
Eisen: 

- Alle velden moeten altijd gevuld te zijn; 
- De lengte geeft de maximale lengte die gebruikt mag worden; 
- De gegevens worden ; - separated aangeleverd; 
- De numerieke velden hoeven geen voorloopnullen te bevatten; 
- Het bestand moet een CSV bestand zijn; 
- Bedragen zijn inclusief BTW en zonder komma’s. 
- Er mogen geen kolomnamen genoemd worden, vanaf regel 1 direct beginnen met 

incassoregels; 
- Er mag geen totaal onderaan de bedragkolom staan. 

 
 
Voorbeeld 
123456;N;654321;Debiteur 7890, Factuur 12345 Transport;20070621;50000 
123457;N;654321;Debiteur 5550, Factuur 12346 Handling;20070621;20000 
123458;N;654321;Debiteur 8189, Factuur 12347 Papier;20070621;11050 
123459;N;654321;Debiteur 7890, Factuur 12348 Transport;20070621;200025 
123460;N;654321;Debiteur 5550, Factuur 12349 Transport;20070621;50000 
123461;N;654321;Debiteur 7890, Factuur 12350 Administrat;20070621;42575 
123462;N;654321;Debiteur 7890, Factuur 12351 Transport;20070621;19999 
 
 
Insturen: 
Incassobestanden moeten worden verzonden naar incassodienst@cec.floraholland.com. 
In het onderwerp van de mail moet het woord “incasso” voorkomen (als dit niet het geval is, wordt 
de mail automatisch verwijderd). 
Bestanden tot dinsdag 12.00 uur aangeleverd worden in dezelfde week verwerkt en afgerekend. 
Bestanden aangeleverd na dit tijdstip worden doorgeschoven naar de volgende week. 
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