
Geachte klant, 

U heeft een overeenkomst afgesloten met Ricoh Nederland voor het gebruik van onze 

apparaten en/of oplossingen. Daar zijn wij uiteraard blij mee! Wij stellen alles in het werk om 

ervoor te zorgen dat u optimaal gebruik kunt maken van onze producten en diensten.

Bijgaand ontvangt u eenmalig een factuur betreffende de huur* en het onderhoudsbedrag 

van onze apparaten/oplossingen voor de interim-periode. Dit is de periode vanaf het moment 

dat het apparaat/oplossing bij uw organisatie is geïnstalleerd tot aan de ingangsdatum van 

het contract. 

Waarom deze eenmalige factuur?

Zoals we contractueel met u hebben vastgelegd gaat het contract in na het installeren van het laatste 

apparaat/oplossing. Vanaf dat moment ontvangt u, conform de met u afgesproken facturatiecyclus, een 

voorschotfactuur waarin de kosten staan opgenomen voor de huur* en het onderhoud van het 

apparaat/oplossing vanaf de ingangsdatum van het contract. 

Ricoh helpt u graag vooruit en levert en installeert de apparaten/oplossingen zo snel mogelijk, zodat u 

tijdens de interim-periode al gebruik kunt maken van de vele voordelen van onze producten. Wij brengen 

deze interim-kosten voor huur* en onderhoud in rekening door middel van een eenmalige factuur zoals 

ook is vastgelegd in de algemene voorwaarden. Bij deze brief ontvangt u deze eenmalige factuur. 

* Indien van toepassing: als u het apparaat/oplossing heeft gekocht betaalt u uiteraard geen huurkosten. 

Toelichting
factuur



Wat staat er op deze factuur vermeld? 

* Indien van toepassing: als u het apparaat/oplossing heeft gekocht betaalt u uiteraard geen huurkosten. 

Vragen

Wij proberen om u een zo duidelijk mogelijk inzicht te geven in onze factuur, maar het is mogelijk  

dat u alsnog vragen heeft of een toelichting wenst. Onze accountmanager staat graag voor u klaar.

Uiteraard is het ook mogelijk om contact op te nemen met een van onze specialisten van de afdeling 

Invoicing via telefoon: (073) 645 14 99 of mail: meterbilling.NL@ricoh.nl.
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Dit is de periode 
waarover de 
servicekosten 
van het apparaat 
éénmalig wordt 
berekend.

Hier staat het 
nummer van  
uw contract.

Dit is de datum waarop 
de interim periode 
afloopt. Het contract 
gaat in op de 1e dag 
van de volgende maand

Dit is de periode 
waarover de huur 
van het apparaat 
éénmalig wordt 
berekend*.

Dit zijn de  
bedragen voor 
respectievelijk  
de servicekosten  
en de huur van  
de apparatuur
gedurende de  
vermelde periode.


