
In januari 2015 
is het zover!  
De nieuwe DKV factuur komt eraan.



Praktischer, functioneler, klantvriendelijker: 

uw nieuwe DKV factuur
Alweer een stap vooruit: per 1 januari 2015 stapt DKV Euro Service – Europa’s nummer 1 als leveran-
cier van mobiliteitsdiensten – als eerste aanbieder in heel Europa over naar  elektronische facturering. 

Deze omschakeling zal de gebruikelijke, tweewekelijkse papieren factuur vervangen. De verzending 
van de papierloze factuur is echter slechts één van de vele voordelen die de nieuwe DKV factuur u 
biedt. 

Voor een eenvoudigere, efficiëntere en moderne boekhouding hebben wij de opbouw, de look en 
de functionaliteit van de DKV factuur essentieel gewijzigd. Alle posities zijn logischer en duidelijker 
gestructureerd. Voor een directe analyse kunt u belangrijke posities van interactieve functies laten 
voorzien.

„You drive, we care“ is bij DKV Euro Service immers niet alleen maar een vlotte spreuk. 
Het gaat om een levende filosofie. 



De grote voordelen van de  
nieuwe DKV factuur 
»  overzichtelijke sortering van facturen
»  meer gedetailleerde informatie
»  meer veiligheid door nieuwe copy-protection
»  snellere, customized verzending van de factuur
»  meer klantvoordelen door “Rapport wagenpark“
»  praktische links van de factuur naar DKV MAPS



Helemaal nieuw en comfortabel opgebouwd:  

de DKV factuur
»  nieuw ontwerp
»  verbeterd overzicht
»  praktisch gestructureerd 
»  volgens de wettelijke voorschriften conform fiscaal recht
»  meer gedetailleerde informatie (tijdstip, kilometerstand)

Dat ziet er goed uit voor uw boekhouding: de nieuwe, volledig herziene DKV factuur zal uw 
wagenparkmanagement in ruime mate vereenvoudigen. De lay-out, de indeling en structurering 
worden compleet op de behoeften van onze klanten afgestemd. Opdat u uw werk zo eenvoudig 
mogelijk kunt maken.



Optioneel voor uw archiveringssysteem:   

de kopie van een factuur
»  verzending per post
»  volgens de wettelijke voorschriften conform fiscaal recht
»  vooraf geperforeerd

Duplicaat? Graag! Voor uw dossier ontvangt u op verzoek een kopie van uw DKV factuur
in papiervorm.



Verzending aan maximaal 5 geadresseerden:  

Invoice on Demand 
»  snellere, directe verzending van een factuur
»  desgewenst opgesplitst
»  verzending aan maximaal vijf e-mailadressen

Bureaucratie verminderen: Bepaalde bestanddelen van uw DKV factuur kunt u voortaan al naar 
de behoeften – en op verzoek opgesplitst – aan maximaal vijf e-mailadressen binnen uw onderne-
ming zenden. De samenstelling van een factuur bijvoorbeeld aan de bedrijfsleiding, de nationale 
facturen direct aan de boekhouding of het “Rapport wagenpark” ter attentie van de wagenparkma-
nager. De mogelijkheden zijn legio.



Interactieve controlemogelijkheid:   

de PDF-links 
»  uitgekiende analyse- en controlefunctie
»  koppeling met DKV MAPS
»  eenvoudig in gebruik

Links – een praktische factuurfeature: Uw nieuwe DKV factuur in het PDF-formaat gaat gepaard 
met praktische links. Met één klik kunt u van de nationale factuur direct naar de stationzoeker over-
stappen en laten weergeven, wanneer en waar uw chauffeur bijgetankt heeft.



Zeer individueel kostenoverzicht:    

het “Rapport wagenpark”
»  individuele sorteringsmogelijkheden
»  kostenopsomming volgens kostenplaatsen, voertuigen, 

landen en dienstverrichtingen  
»  comfortabele indeling

Eén onderneming, veel mogelijkheden: Voor een nauwkeuriger kostenoverzicht werd een 
overzichtelijk rapport voor alle voertuigen van uw wagenpark ontwikkeld. Dankzij uiteenlopende 
sorteringsmogelijkheden kunt u nu de tot stand gekomen kosten per voertuig, DKV service en land 
laten weergeven.



Papierloze facturering:    

DKV eINVOICING 
»  milieuvriendelijk 
»  snellere verzending
»  standaard formaat in heel Europa
»  maximale dataveiligheid

Moderne boekhouding, beproefde DKV service: De verzending van een elektronische factuur 
met de nieuwe DKV eINVOICING gebeurt op de snelste en directe manier. Uw dataveiligheid is daarbij 
uiteraard in maximale mate gegarandeerd. De nieuwe verzendingswijze is milieuvriendelijk en volgt 
de wijd verspreide trend van het papierloze kantoor u kunt uw 14-daagse DKV factuur graag ook in 
papiervorm blijven ontvangen. Zelfs vooraf geperforeerd.



De nieuwe DKV factuur:  
vanaf 1 januari 2015.
Bijkomende informatie over de nieuwe, papierloze 
DKV eINVOICING krijgt u van uw persoonlijke DKV 
contactpersoon of op   
www.dkv-euroservice.com

Wij wensen u verder nog een goede reis. 
In heel Europa. DKV Euro Service! 

DKV EURO SERVICE GmbH + Co. KG 
Balcke-Dürr-Allee 3, D-40882 Ratingen, www.dkv-euroservice.com

Rekening houden met ons milieu:  
de verzending van de papierloze factuur.
De duurzame overschakeling naar de verzending van de papierloze 
DKV factuur komt in ruime mate ons milieu ten goede. Met deze 
maatregel kan er jaarlijks op 10 miljoen pagina’s papier bezuinigd 
worden. Een volume, voor wier productie ongeveer 700 bomen nodig 
zouden zijn.


