Factuurgegevens
Hier vind je het factuurnummer, de datum
van de factuuruitgave, het mobiele nummer
dat gekoppeld is aan het abonnment en het
unieke contract ID.
Jouw contactgegevens
Hier vind je jouw gegevens. Wanneer je een
zakelijk abonnement hebt afgesloten, vind je
hier de gegevens van jouw bedrijf.

Abonnementskosten & abonnement
Hier vind je het aantal belminuten, sms, data
en de intersnelheid die maandelijks binnen
jouw abonnement vallen. Daaronder wordt
de duur van jouw Sim Only plan weergegeven. Rechts vind je de maandelijkse
kosten van je abonnement.
Subtotaal
Het subtotaal geeft een opsomming van de
kosten van jouw Sim Only plan weer.
Verbruik buiten de bundel
Hier vind je de kosten die buiten je bundel
vallen, bijvoorbeeld wanneer je je bundel
al hebt opgemaakt of wanneer je gebruik
maakt van het buitenbundeltarief.
In dit voorbeeld zijn er €0,04 aan kosten
buiten de bundel gemaakt.
Subtotaal
Het subtotaal geeft de som van de
verrekingen van het verbruik buiten de
bundel weer

Roepnaam Achternaam
Straatnaam 3
1111 AB Plaatsnaam

Abonnement: Nationaal 5GB 24 maanden
150 min bellen binnen Nederland

•

150 SMS binnen Nederland

•

5 GB (4G) mobiel internet in Nederland Duur van het plan 24 maanden

Totaal inclusief BTW
Hier vind je het totale bedrag van je factuur.
De bedragen zijn inclusief BTW. De BTW
specificatie vind je onder het totaal.

Wanneer je een zakelijk abonnement hebt
afgesloten, vind je hier het BTW en
KvK-nummer van jouw bedrijf.

Mobiel nummer: 06-12345678

Abonnementskosten (06 jan. 2021 t/m 31 jan.2021)
•

01-02-2021

Factuurnummer: NL-2950313
Contract ID:

100001

Bedrag
€ 10,00

Internet snelheid 150 Mbps (4G)

€ 0,50

Internationaal bellen/SMS

€ 5,00
€ 15,50

Subtotaal

Verbruik buiten de bundel (06 jan. 2021 t/m 31 jan.2021)
Gesprekken binnen Nederland

€ 0,00

SMS Berichten binnen Nederland

€ 0,00

Internationale Gesprekken

€ 0,00

Internationale SMS Berichten

€ 0,00

SMS Berichten in het Buitenland

€ 0,00

Gesprekken in het Buitenland

€ 0,00

Internetgebruik

€ 0,04

Internetgebruik in het Buitenland

€ 0,00

Subtotaal

€ 0,04

Overige kosten / verrekeningen
Verrekende abonnementskosten
•

Subtotaal
Het subtotaal geeft de som van de
verrekingen en de gemaakte overige
kosten weer.

Factuurdatum:

-€ 2,50

Jouw abonnement (+ Extra’s) geactiveerd op 06 januari 2021

Subtotaal

-€ 2,50

Totaal inclusief BTW
BTW 21% over € 10,78

€ 13,04
€ 2,26

Het totale bedrag wordt rond de 23ste geïncasseerd van je rekening. Stort geen bedragen op onze rekening. Indien de automatische incasso is
mislukt, maak dan gebruik van de iDeal betaallink in de herinneringsmail.

Lebara | Postbus 267 | 1110 AG Diemen | KvK nummer: 81682883 | BTW Nummer: NL862180508B01

Extra’s
De berekening van de extra’s zoals onbeperkt bellen en sms’en naar het buitenland
betaal je voor de eerste maand vooruit. Dat
betekent dat je deze kosten direct op de
factuur ziet.
Vanaf de tweede maand vind je deze kosten,
net als de buitenbundelkosten, een maand
later op je factuur dan de maand dat je er
gebruik van hebt gemaakt.
Voorbeeld: Je kiest in januari bij het aflsuiten
van je Sim Only abonnement voor onbeperkt
bellen en sms’en voor €1 euro. Je vind deze
kosten voor de maand januari direct terug op
de factuur. Vanaf februari betaal je de extra’s
een maand later. Je vind deze kosten voor
februari dus pas in maart op je factuur.
Overige kosten en verrekeningen
Hieronder vind je de overige kosten en verrekeningen die je van ons tegoed hebt.
Let op: de kosten verrekeningen hebben betrekking op de voorgaande maand. Ontvang
je deze factuur in februari? Dan vind je hier
de verrekeningen van januari.
Een voorbeeld van een verrekening is wanneer jouw abonnement van €15,50 geactiveerd hebt op de 6e van de maand. In dit
geval zul je de eerste maand voor de hele
maand betalen, maar maak je 5 dagen geen
gebruik van je abonnement. 15,50/31 x 5 dagen is €2,50. Je krijgt in dit geval dus €2,50
terug op je tweede factuur.
Let op: stort geen bedragen op onze
rekening. Indien de automatische incasso
is mislukt, maak dan gebruik van de iDeal
betaallink in de herinneringsmail.

