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Komende pagina’s leggen op basis van visuele stappen uit hoe u facturen kunt versturen naar Renewi via 

de CSP. Onderstaande tabel geeft aan op welke pagina u welke informatie kunt vinden. Midden 2021 zal dit 

document aangevuld worden met uitleg aangaande van het maken van een factuur op basis van een inkoop 

order en op basis van een contract.
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Oranje omlijning: vul uw gegevens in 

Groene omlijning: uw gegevens zijn al ingevuld o.b.v. eerder ingevulde gegevens

Blauwe omlijning: klik op deze ‘knop’ om door te gaan

* Een tekstveld waarvoor een rood sterretje (*) staat is vereist om in te vullen

Coupa CSP 

Handleiding

Ga naar: https://success.coupa.com/Suppliers/For_Suppliers/Coupa_Supplier_Portal

Open de Engelse of de Franse handleiding

https://success.coupa.com/Suppliers/For_Suppliers/Coupa_Supplier_Portal
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Om uw factuur aan te maken, en te versturen naar Renewi, klik in de blauwe balk op ‘Facturen’. De eerste keer dat u hier op klikt zult 

u de algemene voorwaarden moeten accepteren. Dit doet u door op ‘Ik accepteer’ (I Accept)  te klikken. Indien u met meerdere 

klanten via de CSP samenwerkt kunt u in het drop-down menu kiezen voor welke klant u de Algemene Voorwaarden wil accepteren.
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Zodra u de Algemene Voorwaarden geaccepteerd heeft voor Renewi kunt u van start. Onderstaand scherm zal weergegeven 

worden. Het is aan u om te bepalen op basis waarvan u de factuur wil/kan opstellen. De volgende pagina’s laten u zien hoe u een 

factuur kan maken vanuit een contract en hoe u een lege factuur kunt maken.

Zodra u orders gaat ontvangen 

van Renewi via de CSP, kunt u 

deze makkelijk ‘flippen’  in een 

factuur. Dit houdt in dat de 

vereiste velden van de factuur 

direct zijn ingevuld op basis 

van de order informatie.

Dit zal van toepassing zijn 

vanaf zomer 2021. 

(Lente 2021 zal u over deze 

details geïnformeerd worden)

Indien u een contract heeft met 

Renewi is het mogelijk om op 

basis van het contract een 

factuur aan te maken. Wanneer 

u een contract heeft, maar deze 

optie niet mogelijk is voor u, 

neem dan contact op met 

SupplierSuppor@Renewi.com.

Dit zal van toepassing zijn vanaf 

zomer 2021.

(Lente 2021 zal u over deze 

details geïnformeerd worden)

Indien u een order 

van Renewi heeft 

ontvangen via een 

ander kanaal dan 

de CSP, dan is 

het mogelijk zelf 

een lege factuur 

te maken via de 

CSP op basis van 

de order.

Dit zal van 

toepassing zijn 

vanaf Januari 

2021.

Indien u een 

credit nota wenst 

te maken kan dat 

via bovenstaande 

knop. 

Dit zal van 

toepassing zijn 

vanaf Januari 

2021.

mailto:SupplierSuppor@Renewi.com
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Het is mogelijk dat u een lege factuur wil maken omdat u de order van Renewi niet heeft ontvangen via de CSP, maar via een ander 

kanaal (bijv. E-mail). Indien dit het geval is, klik dan op de knop ‘Lege factuur maken’. Het kan eveneens zo zijn dat u een contract 

heeft met Renewi. De mogelijkheid om dit aan te geven op de factuur zal later aan bod komen.
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Indien u meerdere rechtspersonen heeft zult u de keuzemogelijkheid krijgen om de rechtspersoon te selecteren van waaruit u de

factuur wil aanmaken, dit is benodigd voor de juiste factuurdetails. Door het selecteren van de juiste rechtspersoon staan belangrijke 

factuurdetails direct voor u ingevuld. Indien dit niet correct is (bijv. m.b.t. overmaakadres of verzendadres) klikt u op ‘nieuw’  om de 

juiste gegevens in te vullen. Zodra alle gegevens correct zijn klikt u op de knop ‘Opslaan’.
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Allereerst begin u met het invullen van de algemene factuur informatie. De velden waar een rood sterretje (*) voor staat zijn verplicht 

om in te vullen. Desalniettemin, hoe vollediger de informatie op de factuur, hoe sneller de betaling zal kunnen plaatsvinden. Indien 

het voor u mogelijk is om niet verplichte velden in te vullen wordt dit zeer gewaardeerd.

In tegenstelling tot Factuur maken – vanuit contract is het veld ‘Contract’ geen optie.

Het factuurnummer dient identiek te zijn.

Indien u een afbeelding wil toevoegen aan de factuur is dat mogelijk door te klikken 

op ‘ Bestand kiezen’ .

Indien u een bijlage wil toevoegen, bijvoorbeeld de order die u heeft ontvangen 

vanuit Renewi, is dat mogelijk door te klikken op ‘Bestand’ .

Het invullen van de leveringsdatum is optioneel, maar wordt zeer gewaardeerd.

Het invullen van het leveringsnummer is optioneel, maar wordt zeer gewaardeerd.
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Rechts naast de Algemene factuur informatie, staat informatie aangaande uw gegevens (‘Van’). Deze zijn standaard ingevuld op 

basis van uw profiel, maar het is goed om een dubbel check te doen. Indien het Factuuradres, Overmaakadres en/of Verzendadres

niet juist zijn kunt u door op het vergrootglas te klikken het juiste adres selecteren. Wanneer u naar beneden scrolt is het mogelijk om 

de informatie in te vullen van de persoon, en het adres, waar de bestelling naartoe gestuurd dient te worden (‘Naar’). 

Dit veld zal leeg zijn. Klik op het vergrootglas om 

het juiste adres van de afnemer te selecteren.

Dit veld zal leeg zijn. Klik op het pijltje om het juiste 

BTW nummer van de afnemer te selecteren

Dit veld zal leeg zijn. Klik op het vergrootglas om 

het juiste afleveradres te selecteren.

Geen verplichte velden, maar wordt wel zeer 

gewaardeerd wanneer deze ingevuld zijn:

- E-mail adres van de persoon waarvan u 

de order heeft ontvangen

- Naam van de persoon waarvan u de 

order heeft ontvangen
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Zodra de ‘Algemene informatie’, ‘Van’ en ‘Naar’ velden correct zijn ingevuld kunt u naar beneden scrollen om de order gegevens op de 

factuur in te vullen. Zodra u minstens de velden met de oranje omlijning correct hebt ingevuld (7) klikt u op ‘Berekenen’ (8). Via deze knop 

wordt de financiële gegevens op de factuur zichtbaar en de belasting correct doorberekend (9). 

Zodra dit zichtbaar is klikt u op ‘Verzenden’ (10)  om de factuur naar Renewi te verzenden zodat de betaling gedaan kan worden.

Netto prijs

(7) (7)

(8)

(9)

(9)

(10)

Indien er een contract aanwezig is met Renewi, selecteer het contract waarvoor 

de factuur van toepassing is
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Zodra alle gegevens op de gemaakte factuur correct zijn ingevuld, u in het voorgaande scherm op ‘Verzenden’  heeft geklikt zal onderstaand 

scherm zich tonen. Wanneer u op ‘Factuur verzenden’  klikt zal de factuur definitief naar Renewi verzonden worden. U wordt direct 

doorverwezen naar de CSP factuurpagina. Hier kunt u de status van uw factuur zien, in dit geval ‘Bezig met verwerken’. 
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Om de status van uw facturen in te zien klikt u in de blauwe balk op ‘Facturen’. Dit is de pagina waar u een overzicht ziet van al uw 

verstuurde facturen en vanuit waar u nieuwe facturen kunt maken. De status is zichtbaar in de 3e kolom onder ‘Status’. Indien u inzicht wil 

hebben in de details van de factuur kunt u op het blauwe factuurnummer klikken in de 1e kolom.

Indien u facturen wilt filteren op 

specifieke kenmerken (bijv. 

achterstallige facturen, 

betalingsgegevens etc.) kan dat 

door te klikken op het pijltje van 

het tekstveld ‘weergave’.

Indien u een specifieke factuur 

zoekt in uw overzicht kunt u 

deze vinden door kenmerken 

van de factuur in te typen in de 

zoekbalk.
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Indien het nodig is om een creditnota te maken, klikt u in het scherm ‘Facturen’ op ‘Creditnota maken’. In het volgende scherm kunt u 

de reden voor uw creditnota aangeven. Bijvoorbeeld ‘Probleem oplossen voor factuurnummer’ (omdat er een probleem is met de 

factuur of verzonden goederen), selecteer dan in de drop-down het factuurnummer waarvoor u de creditnota wenst aan te maken. 

Indien u Renewi een krediet wil verlenen, selecteer dan ‘Overig’. Zodra u 1 van de 2 redenen heeft geselecteerd, klik op ‘Doorgaan’.
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Er zijn twee opties om door middel van een creditnota de desbetreffende factuur te corrigeren. Kies een van 

de twee opties en klik daarna op ‘Aanmaken’. Vul in het volgende scherm de verplichte velden in (*) en klik 

daarna op ‘Creditnota Verzenden’. 

Indien u de factuur volledig wil 

annuleren met een creditnota 

kiest u voor de eerste optie. Klik 

daarna op ‘Aanmaken’.

In het volgende scherm, vul de 

verplichte velden in (o.a. 

creditnota nummer, eventueel 

‘Reden krediet’) en klik op 

‘Creditnota verzenden’.

Indien u de factuur wil 

aanpassen met een creditnota 

kiest u voor de tweede optie. 

Klik daarna op ‘Aanmaken’.

In het volgende scherm, vul de 

verplichte velden in (o.a. 

creditnota nummer, eventueel 

‘Reden krediet’) en klik op 

‘Creditnota verzenden’.


