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Hoe een creditfactuur maken? 

 
Creditfactuur uitschrijven 
 
Een creditfactuur of creditnota is een verlaging of kwijtschelding van het factuurbedrag 
van een achterhaalde, al verstuurde factuur. Je stuurt een creditfactuur dus als een klant je 
minder is verschuldigd dan in eerste instantie was gefactureerd. Dit kan bijvoorbeeld 
gebeuren als de door jou geleverde goederen worden teruggestuurd. Of als jouw 
dienstverlening minder kost dan oorspronkelijk in rekening was gebracht of helemaal niet 
heeft plaatsgevonden. Ook een meningsverschil kan leiden tot een creditfactuur. 

Waarom een creditfactuur? 
 
Als je een creditfactuur uitschrijft, maak je de omzet en btw in je administratie weer 
kloppend. Het volstaat immers niet om de klant te bellen en te zeggen: betaal maar niet. 
Zou je het daarbij laten, dan blijft in je administratie de oorspronkelijke factuur gewoon 
openstaan. 

Hoe maak je een creditfactuur? 

• Een creditfactuur is een herziening van een factuur (strikt genomen heet een gewone 
factuur een debet factuur) en het is dan ook verplicht om in de creditfactuur te 
verwijzen naar de factuur waarop deze betrekking heeft. 

• Een creditfactuur is in opzet hetzelfde als een gewone factuur. Het verschil is dat het 
gefactureerde bedrag negatief is. Vermeld Creditfactuur als titel en maak de 
bedragen negatief. 

• De factuur en de creditfactuur vormen samen een samengestelde wettelijke factuur. 
De beide facturen moeten samen alle factuurvereisten bevatten. 

• Aangezien het een gewone factuur is, worden creditfacturen meestal gewoon 
doorgenummerd. Soms wordt er ook een aparte nummering gemaakt. Dit is echter 
niet nodig als je nauwelijks creditfacturen verstuurt. De datum die je toepast is de 
dag dat je de creditfactuur opmaakt. 

• Als de factuur btw bevatte, heeft de creditfactuur dat ook. De btw is dan ook een 
negatief bedrag. 
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Voorbeeld van een creditfactuur 

    

Grafisch ontwerper 
Kerkstraat 1 
5262 XX Vught 
 

 
Trouwe Klant X 
Stationsplein 1 
5201 AA ’s-Hertogenbosch 

    

    Factuurnummer: 2018-342 
Factuurdatum: 12-12-2018 

Creditfactuur     
      
Omschrijving   Factuurbedrag 
      
Creditering van factuur 201-328 naar aanleiding 
van ons telefonisch overleg op 10 november 
over ten onrechte gefactureerd meerwerk  

  € -200,00 

     
      
  Subtotaal € -200,00 
  Btw 21% €   -42,00 
  ======== ======== 
  Totaal € -242,00 
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