Aan alle toegetreden kwekers van BVS die op 15 september een voorschotbetaling krijgen
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Toelichting op voorschotbetaling

Beste kweker,

Deze zomer heeft u voor BVS producten geleverd. Voor alle leveranties die voor 15 augustus zijn
gedaan en welke tijdig zijn gemeld bij CNB zal BVS op betaaldatum 15 september een voorschot aan
u betalen. In deze brief leggen wij uit wat u kan verwachten en hoe de factuur is opgesteld.
Het voorschot dat BVS aan u uitbetaalt is gebaseerd op alle leveringen die zijn gefactureerd. De
kopers van BVS betalen op de betreffende betaaldatum aan BVS. BVS betaalt op dezelfde
betaaldatum een zo groot mogelijk deel van het bedrag dat van de koper is ontvangen aan u door. U
krijgt van deze voorschot betaling één factuur waarop per cultivar staat vermeld welk bedrag BVS
aan u betaalt. BVS geeft geen detailinformatie over de prijs en omzet per levering. Prijsinformatie
mag pas verstrekt worden op de eindafrekening. (Wij beseffen dat in dit overgangsjaar de prijs op de
koopbrief staat, in de toekomst zal deze prijs verdwijnen). BVS stuurt naast de factuur ook een
specificatie van de voorschotfactuur om te kunnen controleren waarop het voorschot is gebaseerd.
De specificatie van het voorschot krijgt u per mail. De voorschotfactuur kunt u op Mijn CNB vinden.
De specificatie van het voorschot kunt u als volgt lezen;

Bovenaan de specificatie staan uw naam, relatienummer en de betaaldatum waarop de voorschot
betrekking heeft. Ook staan het totaal aantal geleverde bollen en het voorschotbedrag bovenaan de
specificatie vermeld. Het voorschotbedrag op de specificatie komt overeen met het bedrag op de
factuur.

Vervolgens vindt u op de specificatie alle leveringen die in het voorschot zijn meegenomen. Indien
de levering in de CNB voorschot betaaldatum 15 september valt (niet te verwarren met het
voorschot van BVS), dan staat bij betaaldatum 85%. Als de levering in de reguliere 15 september
betaaldatum valt dan staat 100% bij betaaldatum. Van de omzet die per levering is gefactureerd voor
BVS wordt een percentage aan u doorbetaald. Op de eindafrekening geeft BVS hier inzicht in. De
directe kosten (EXTRA KST) die tussen BVS en de koper zijn gefactureerd (fust, vracht, uitzoeken,
etc.) worden op de voorschot van BVS altijd voor 100% meegenomen. De specificatie wordt in Excel
aan u gestuurd voor optimaal gebruiksgemak. Indien gewenst kunt u zelf de sortering aanpassen en
filteren.
De voorschot factuur wordt gemaakt aan de hand van de specificatie. U krijgt één factuur met het
totale voorschotbedrag. Op de factuur wordt het voorschotbedrag uitgesplitst per cultivar. Op iedere
factuurregel staat een cultivar met het totale voorschotbedrag voor die cultivar. Extra kosten
worden apart vermeld omdat hiervoor een ander BTW tarief geldt.
Mocht u in de specificatie zien dat er een levering niet goed is geboekt, of dat er een levering is
vergeten, dan kunt u dat doorgeven aan CNB. De levering wordt dan geboekt of gecorrigeerd. Op de
volgende betaaldatum wordt bij een voorschotafrekening van BVS of bij de eindafrekening van BVS
de correctie meegenomen.
Wij horen het graag als er vragen of opmerkingen zijn. Ook suggesties en ideeën voor verbetering
zijn van harte welkom.
Met vriendelijke groet,
BVS BV
Richard van de Merwe

