Negocios
Facturas
Facturas - Facturaciones
Holandés

Danés

Voor mijn verleende diensten vraag ik u vriendelijk
de volgende betaling te voldoen ...
Formal, very educado

For min service, anmoder jeg venligst om følgende
betaling...

Bijgevoegd vindt u rekening nr. ... voor ...
Formal, educado

Vedlagt finder I faktura nr.... for...

Wij zullen u de pro forma factuur faxen.
Formal, directo

Proforma fakturaen vil blive faxet.

Onmiddelijk na ontvangst van de waren te betalen.
Formal, directo

Betalbar straks efter modtagelsen af varerne.

Het te betalen totaalbedrag is ...
Formal, directo

Det totale beløb der skal betales er...

Conform ons bedrijfsbeleid factureren wij
uitsluitend in euro´s.
Formal, directo

Det er vores virksomheds politik kun at fakturere i
Euro.

Facturas - Recordatorio
Holandés

Danés

Mogen wij u eraan herinneren dat u betaling voor
... achterstallig is.
Formal, muy educado

Må vi minde dig om at din betaling for... er forfalden.

Hierbij willen wij u eraan herinneren dat de
bovengenoemde rekening nog niet betaald is.
Formal, educado

Dette er for at minde dig om at fakturaen ovenfor stadig
ikke er blevet betalt.

Volgens onze administratie hebben wij tot nu toe
nog geen inkomende betaling voor de
bovengenoemde rekening ontvangen.
Formal, educado

I følge vores fortegnelser, har vi endnu ikke modtager en
pengeoverførsel for ovenstående faktura.
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Wij zouden het op prijs stellen wanneer u uw
rekening in de komende dagen zou betalen.
Formal, educado

Vi ville sætte pris på hvis du godkender din konto
indenfor de næste par dage.

Volgens onze administratie is de rekening nog niet
betaald.
Formal, directo

Vores fortegnelser viser at fakturaen stadig ikke er
blevet betalt.

Stuurt u alstublieft direct uw betaling.
Formal, directo

Vær så venlig at sende din betaling omgående.

Wij hebben uw betaling voor ... nog niet
ontvangen.
Formal, muy directo

Vi har endnu ikke modtaget betalingen for...

Onze boekhoudafdeling zal deze bestelling eerst
dan vrijgeven, wanneer wij een kopie van uw
cheque/overboeking ontvangen hebben.
Formal, muy directo

Vores kontoafdeling vil kun sende denne ordre hvis vi
modtager en kopi af din check/overførelse.

Wanneer u uw betaling reeds voldaan heeft,
beschouw deze brief dan als niet verzonden.
Formal, educado

Hvis du allerede har sendt din betaling, se venligst bort
fra dette brev.
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