
Beste relatie, 
 
Als relatie van WerkBedrijf en/of IRvN stuurt u ons facturen. WerkBedrijf (voluit WerkBedrijf Rijk van 
Nijmegen) en iRvN (voluit ICT Rijk van Nijmegen) maken deel uit van MGR Rijk van Nijmegen. 
 
Voor heel MGR Rijk van Nijmegen hebben we een nieuwe dienst voor E-facturatie: PEPPOL. In deze 
brief vindt u wat er verandert en wat dit voor u betekent.  
 
Graag ontvangen we uw facturen voortaan via PEPPOL  
Via het PEPPOL netwerk worden facturen in XML-formaat uitgewisseld. Dit is voor u gemakkelijk en 
wij kunnen de facturen sneller verwerken. Is PEPPOL een onbekende term voor u? U vindt meer 
informatie op https://www.simplerinvoicing.org/nl/. Maakt u al gebruik van PEPPOL? Dan kunt u ons 
vinden met de onderstaande gegevens.  
 
Wij zijn op PEPPOL te vinden onder: 
KVK                      61535702 
OIN                     00000001854380140000 
VAT / BTW      NL854380140B01 
 
Kan ik mijn facturen ook nog op de bestaande manieren indienen? 
Voorlopig is dit nog mogelijk. Toch vragen we u om het via PEPPOL te doen, omdat dat sneller en 
gemakkelijker is. Wilt u de facturen toch per post of mail indienen? Dit kan op de onderstaande 
manieren.  
 
Per mail 
Mail elke factuur als een apart bestand in PDF formaat: 

- Voor WerkBedrijf naar: inkoopfacturen@wbrn.nl; 
- Voor IRvN naar of inkoopfacturen@irvn.nl. 

  
Per post 
MGR Rijk van Nijmegen 
T.a.v. WerkBedrijf of IRvN (ICT Rijk van Nijmegen) 
Postbus 6906 
6503 GK Nijmegen 
 
Let op de factuureisen! 
Lever uw facturen aan op de goede manier en aan het juiste adres. Dan kunnen wij de facturen in 
behandeling nemen. Let daarom op het volgende: 

• Vermeld op uw factuur altijd uw naam, volledige adres, KvK-nummer en btw-nummer. 

• Noem het volledige adres en het VPL-nummer dat u van ons of uw contactpersoon kreeg. 

• Richt uw facturen altijd aan MGR Rijk van Nijmegen.  
Op de site van de belastingdienst staan alle factuureisen uitgebreid omschreven. 
 
Heeft u nog vragen? 
We helpen u graag. Neemt u gerust contact met ons op via email: factuur@wbrn.nl of 
inkoopfacturen@wbrn.nl.  
  
Met vriendelijke groet, 
 
P.C.W.E. (Petra) Alberts  
Manager Team Administratie WerkBedrijf 
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