
Alles over de  
nieuwe factuur van  
uw TOTAL Card



Uw factuur 
met alle transacties in Nederland…

Uw klantgegevens:  
  :remmuntnalk wu  •

de eerste 2 cijfers geven de landcode  
weer (82 voor Nederland) en de  
laatste 6 cijfers uw oude klantnummer

• uw adres  
• uw btw nummer

2

Referenties van uw factuur:  
  seitcasnart ed niraaw dnal teh  •

hebben plaatsgevonden
• het factuurnummer

3

Uw betaling:  

• kenmerken van uw betaling
4

Afgenomen producten en diensten:  
• Brandsto en 
• Shopaankopen
• Tol 
•  Parking

B

Abonnements- en beheerskosten:  
•  netsoksreeheB 
•  netsokstnemennoba ne -tekkaP 

B

Alle informatie om met ons  
contact op te nemen:  
• ons adres  
• ons telefoonnummer  
• onze site: www.total.nl/tankpassen.html

1

Uw factuur 
met alle transacties in Nederland…

Uw klantgegevens:  
  :remmuntnalk wu  •

de eerste 2 cijfers geven de landcode  
weer (82 voor Nederland) en de  
laatste 6 cijfers uw oude klantnummer

• uw adres  
• uw btw nummer

Referenties van uw factuur:  
  seitcasnart ed niraaw dnal teh  •

hebben plaatsgevonden
• het factuurnummer

Uw betaling:  

• kenmerken van uw betaling

Afgenomen producten en diensten:  
• Brandsto en 
• Shopaankopen
• Tol 
•  Parking

B

Abonnements- en beheerskosten:  
•  netsoksreeheB 
•  netsokstnemennoba ne -tekkaP 

B

Alle informatie om met ons  
contact op te nemen:  
• ons adres  
• ons telefoonnummer  
• onze site: www.total.nl/cards

BEZUIDENHOUTSEWEG 273, 2594 AN DEN HAAG

1

2

3

B

A

4

cards.nl@total.comcards.nl@total.com
www.total.nl/tankpassen.html

cards.nl@total.com
www.total.nl/tankpassen.html



… en het gespecificeerd overzicht

De categorie afgenomen producten  
en services omvat alle uitgevoerde  
en gefactureerde transacties met uw kaarten  
en/of telebadges van de afgelopen periode:
•   per type kaart of telebadge
•   per type product en vorm van service
•   in chronologische volgorde vindt u een totaal  

per kaart/badge en per divisie (indien van 
toepassing).

A

Pakket- en beheerkosten omvatten  
de bedragen van:
•   de pakkettten  
•   kosten van optionele services  

en beheerkosten 

B

Overzicht van de gefactureerde elementen:
•   per productgroep
•   per type voertuig en per pakket 

C
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… en het gespecificeerd overzicht

De categorie afgenomen producten  
en services omvat alle uitgevoerde  
en gefactureerde transacties met uw kaarten  
en/of telebadges van de afgelopen periode:
•   per type kaart of telebadge
•   per type product en vorm van service
•   in chronologische volgorde vindt u een totaal  

per kaart/badge en per divisie (indien van 
toepassing).
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6   Kenteken of naam van de bestuurder en type voertuig   
(01 = vrachtwagen; 02 = licht bedrijfsvoertuig;  
03 = personenwagen; 04 = andere) die u heeft doorgegeven  
bij het aanvragen van uw kaarten en/of badges.

7   Extra factuurinformatie:  alleen vermeld indien u dit heeft 
aangegeven bij de aanvraag. 

8   Totaal per divisie en subtotaal:  per product en/of per service.

… en het gespecificeerd overzicht 

1   Chau�eurscode  die bij elke transactie in een tankstation met 
de Total Card geregistreerd wordt, volgens de instellingen die u 
gekozen hebt.

2   Netwerk  waar de transacties plaatsvonden.

3   Groepering van de transacties  per product en/of service.

4   Korting  Let op! Bedrag is excl. btw.

5   Totaal per kaart, telebadge en per product.
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6   Kenteken of naam van de bestuurder en type voertuig   
(01 = vrachtwagen; 02 = licht bedrijfsvoertuig;  
03 = personenwagen; 04 = andere) die u heeft doorgegeven  
bij het aanvragen van uw kaarten en/of badges.

7   Extra factuurinformatie:  alleen vermeld indien u dit heeft 
aangegeven bij de aanvraag. 

8   Totaal per divisie en subtotaal:  per product en/of per service.

… en het gespecificeerd overzicht (vervolg)

1   Chau�eurscode  die bij elke transactie in een tankstation met 
de Total Card geregistreerd wordt, volgens de instellingen die u 
gekozen hebt.

2   Netwerk  waar de transacties plaatsvonden.

3   Groepering van de transacties  per product en/of service.

4   Korting  Let op! Bedrag is excl. btw.

5   Totaal per kaart, telebadge en per product.
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  seitcasnart wu rooV
  ,dnalnetiub teh ni

beschikt over...
Uw Factuuroverzicht
Uw factuurmap bevat verschillende facturen  
(één per land), waarop u het totale bedrag van  

de incassogegevens en betalingskenmerken.

Soort document:  
Factuur of debetnota

Incassogegevens en betalingskenmerken.

BEZUIDENHOUTSEWEG 273, 2594 AN DEN HAAG

Soort document:  
Factuur of debetnota

Land waar de transacties 
hebben plaatsgevonden 
en de overeenstemmende 
valuta voor de facturatie.

Totaal te betalen in Euro en 
uiterste datum van betaling.

Incassogegevens en betalingskenmerken.

Totaal te betalen 
in Euro en uiterste 
datum van betaling.

cards.nl@total.com



  seitcasnart wu rooV
  ,dnalnetiub teh ni

beschikt over... (vervolg)

Uw facturen in het buitenland
Dezelfde opbouw als uw factuur voor Nederland.

  seitcasnart wu rooV
  ,dnalnetiub teh ni

beschikt over... (vervolg)

cards.nl@total.com
www.total.nl/tankpassen.html

Factuur opgesteld in de 

land. 

Op iedere factuur wordt de 
vervaldatum vermeld met het 
bijbehorende factuurnummer.
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TOTAL Nederland N.V.
Postbus  294, 2501  BC  ‘s-Gravenhage

 Bezuidenhoutseweg 273, 2594 AN Den Haag
rm.vbg-cards@total.com

www.total.nl/tankpassen.html

TOTAL kies je niet toevallig




