
 
  
UK Invoicing Guidelines  

UCB UK ENTITEITEN:   
UCB Biopharma UK 
UCB CELLTECH  
UCB Pharma LTD    
UCB Pharma (Ireland) LTD  
  
WAAR EN HOE UW FACTUUR OPSTUREN:    
• De aanbevolen methode is om uw  factuur te versturen in PDF formaat, gelieve deze via E-mail te versturen naar het 

volgende E-mail adres: Invoices.uk@ucb.com      Hieronder enkele nuttige tips om u te helpen voor een snelle verwerking 
van uw factuur:  
• Zorg ervoor dat ieder PDF bestand slechts één factuur bevat.  
• Zorg ervoor dat uw PDF bestand ook de eventuele bewijsstukken bevat zoals urenstaten of ontvangstbewijzen van    
derden.  
• Zorg ervoor dat uw PDF bestand is niet groter is dan 5MB  

 Of -  
• De originele facturen kunnen ook gestuurd worden naar de twee  onderstaande adressen:  
 Via post:  Of:  Via Koerier:  
 UCB Entiteit Naam  UCB Entiteit Naam  
 c/o Iron Mountain Slovakia sro  c/o Iron Mountain Slovakia sro  
               P.O. Box 47, SK-820 15                 Na Pántoch 18, LC Rača 
               Bratislava 215, Slovakia                                831 06 Bratislava, Slovakia 
 
FACTURATIE VEREISTEN:  
Wanneer u een factuur of een creditnota opstuurt voor goederen of diensten, zorg ervoor dat uw factuur/creditnota minimaal de 
onderstaande  informatie bevat:  
• Uw contactgegevens (adres, E-mail, telefoonnummer, leveranciersnummer/code)   
• Factuur of referentienummer 
• Factuurdatum  

  
        Het facturatieadres, vermeld op de factuur moet zijn: 

Voor 
UCB Biopharma UK,  
UCB Pharma LTD,  
UCB Celltech 

Voor  
UCB Pharma (Ireland) LTD  

UCB Entiteit Naam  
208 Bath Road  
Slough, Berkshire, SL1 3WE  

UCB Pharma (Ireland) LTD  
United Drug House  
Magna Business Park, Dublin, Ireland  

  
• UCB BTW nummer (Dit is aangegeven op uw UCB Bestelbon (PO)  
• Leveranciers BTW-nummer voor de geleverde goederen  (Dit is niet nodig als er geen BTW verrekend wordt)  
• BTW % & bedrag moet duidelijk op de factuur zijn aangegeven (Dit is niet nodig als er geen BTW verrekend wordt)  
• Aanduiding van de facturatie valuta, die identiek moet zijn aan de valuta op de Bestelbon (PO)  
• Bruto en Netto bedrag  
• Relevante betalingsinformatie (bankgegevens of het adres om de betaling te verrichten)  
• Naam van uw UCB contactpersoon en E-mail adres  
• UCB Bestelbon (PO) nummer en relevante lijn item met beschrijving van de goederen of diensten 
        (Merk op:  Uw Bestelbon (PO) nummer is een 10 digits nummer dat start met een 4).  
  
Als u niet weet wat uw UCB Bestelbon (PO)-nummer is, of als het bedrag op uw Bestelbon (PO) niet voldoet voor het factuurbedrag, 
neem dan contact op met uw  UCB contactpersoon voor advies,  voordat u de factuur opstuurt om vertraging van uw 
factuurverwerking en betaling te voorkomen.  
    
Indien zich wijzigingen hebben voorgedaan aan uw leveranciersgegevens die van belang kunnen zijn voor de betaling (zoals een 
nieuw betalingsadres of bankgegevens), gelieve dit zo snel mogelijk door te geven om vertraging in de verwerking en de betaling 
van uw facturen te voorkomen.    
  
Als één of meerdere van de vereiste factuurgegevens ontbreken op uw factuur, dan kan uw factuur worden teruggestuurd. Mocht 
dit gebeuren gelieve de factuur te corrigeren en opnieuw op te sturen.  
  
CONTACT HELPDESK:  
Voor vragen over de betalingsstatus van uw factuur, gelieve contact op te nemen met UCB’s Accounts Payable Helpdesk via 
Email: ap.uk@ucb.com of bel:  +44 1753 447646.    



 
Dit is een voorbeeld factuur die kan worden ] gebruikt als richtlijn. Alle informatie is enkel als voorbeeld bedoeld. 

Hou er rekening mee dat afhankelijk van de aard van de kosten en/of land er extra gegevens   vereist kunnen 
worden. 

 


