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Geachte leverancier, 

Zoals vermeld in een eerdere communicatie, zal vanaf 1 Februari 2022 alle Wella activiteiten uitgevoerd worden 
door de Wella rechtspersonen en Wella systemen.  
Daarbij zal per 1 Januari 2022 ons Wella Netherlands B.V. kantoor verhuizen. 
 
Wij willen u, via deze brief, graag informeren over het facturatieprocess als gevolg van deze veranderingen.  
 
Om een tijdige en correcte betaling van uw facturen te realiseren, willen wij u vriendelijk verzoeken deze brief 
goed door te nemen en de nodige actie te ondernemen.  
 
Heeft u de eerdere communicatie gemist? Kijk op de Supplier's website voor deze informatie of neem contact op 
met uw Wella contactpersoon voor eventuele vragen. 
 

*indien u vervoersdiensten levert, krijgt u een aparte brief van ons Wella team met specifieke informatie voor uw 

facturatieprocess aan Wella. 
  
 

Wat is het juiste factuuradres ? 
Het juiste factuuradres wordt bepaald door de factuurdatum en zal alleen wijzigen voor Wella Netherlands B.V. per 1 
Januari als gevolg van de verhuizing naar ons nieuwe kantoor.  
Zie hieronder de juiste adressering op basis van factuurdatum: 
  
Factuurdatum vóór 1 Januari 2022 ->  

 
Rechtspersoon Postadres Factuuradres 

Wella Netherlands B.V  

Wella Netherlands B.V. 
Attn. SSC Account Payable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Watermanweg 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
3067 GG Rotterdam, 
Nederland 

Wella Netherlands B.V. 
Watermanweg 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
3067 GG Rotterdam, 
Nederland 

 
 
Wella Belgium N.V. 

Wella Belgium N.V 
Attn. SSC Account Payable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Terhulpsesteenweg 181 b12 
1170 Watermaal-Bosvoorde 
België 

Wella Belgium N.V 
Terhulpsesteenweg 181 b12 
1170 Watermaal-Bosvoorde 
België 

 
Factuurdatum ná 1 Januari 2022 -> 
Een PO bevestiging, ontvangen voor 1 Jan 2022, zal het huidige/oude adres vermelden. Op basis van deze brief, verzoeken wij 
u hiervan af te wijken en gebruik te maken van onderstaande, nieuwe adresgegevens op uw factuur per 1 Jan 2022.  

 
Rechtspersoon Postadres Factuuradres 

Wella Netherlands B.V  

Wella Netherlands B.V. 
Attn. SSC Account Payable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Weena 505-Toren A -Floor 37 
3013 AL Rotterdam 
Nederland 

Wella Netherlands B.V. 
Weena 505-Toren A -Floor 37 
3013 AL Rotterdam 
Nederland 

 
 
Wella Belgium N.V. 

Wella Belgium N.V 
Attn. SSC Account Payable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Terhulpsesteenweg 181 b12 
1170 Watermaal-Bosvoorde 
België 

Wella Belgium N.V 
Terhulpsesteenweg 181 b12 
1170 Watermaal-Bosvoorde 
België 

http://www.wellacompany.com/supplier
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Welke belangrijke data moet u als leverancier in gedachte houden?  

 

  

  

 

  

 
 
 
 
 
Leveringen en systemen zullen niet operationeel zijn gedurende deze blackout periode van 28 Januari 2022 tot 7 Februari 2022. Deze 
periode wordt gebruikt om onze interne systemen aan te passen. Er zullen tijdens deze periode geen purchase orders (PO’s) worden 
aangemaakt of leveringen worden ingeboekt in Wella systemen.  

 
 

Welke acties zijn er nodig van u, als leverancier?  

Zie hieronder een aantal scenario’s en de bijbehorende actiestappen die nodig zijn voor facturatie op 
basis van Purchase Orders (PO).  

a. U heeft een Purchase Order ontvangen vóór 28 Januari en de goederen/services zijn ook voor 
die datum geleverd, maar er is nog geen factuur verzonden. 

De factuur kan worden verstuurd naar de Wella rechtspersoon, zoals eerder aangegeven. Wij verzoeken om 
deze factuur vóór 28 Januari te versturen.  

b. U heeft een Purchase Order ontvangen vóór 28 Januari, maar de (gedeeltelijke) levering is na 
deze datum en de factuur is nog niet verzonden.  

a. Uw PO wordt zal voor de (resterende) te verwachten levering van goederen/diensten worden 

overgezet naar de nieuwe Wella systemen. 

b. Na 7 Februari 2022, zult u een vervangend PO-nummer ontvangen voor dit gedeelte van de order. U 
dient je het nieuwe PO op uw toekomstige factuur te vermelden. Als u geen nieuw PO-nummer heeft 
ontvangen, gebruik dan alstublieft het originele PO-nummer.  

De levering vóór 28 Januari 2022 zal dus gefactureerd moeten worden met het originele PO-nummer. 
De levering na 7 Februari 2022 moet gefactureerd worden met het nieuwe PO-nummer.  

 

Volg de bovenstaande instructies alstublieft goed op om vertraging in betaling te voorkomen. 

 

Wat is het gevolg voor u contract met Wella ? 

Wij zullen contact met u opnemen als er vanuit ons perspectief een aanpassing nodig is in het contract.  

Als er voor u, naar aanleiding van deze adreswijziging, een aanpassing nodig is in het contract, neem dan alstublieft 

contact met ons op per e-mail: Gilles.Baeyens@wella.com.  

                      Februari 

 

Januari 

Blackout Period van  

28 Januari 2022 – 7 Februari 2022 

 

mailto:Gilles.Baeyens@wella.com


U kunt onderstaande beslissingsboom gebruiken om te zien welke acties er voor u nodig zijn in verband 

met uw facturatie aan Wella. 

Suppliers actions flow chart 
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U ontvangt een nieuwe 

PO voor de 

(resterende) levering 

na 7 Feb 2022. 

 

No 

 

 
Yes 

U heeft een PO 

ontvangen vóór 

28 Jan 2022 

 

 

Wij ontvangen uw factuur graag onder 
vermelding van het huidige PO nummer.  

 

Wij ontvangen graag uw factuur, enkel 
voor de reeds geleverde dienst/service 

vóór 28 Jan 2022. 

 

Wij ontvangen uw factuur 
graag vóór 28 Jan 2022 

onder vermelding van het 
huidige PO nummer.  

U krijgt waarschijnlijk een PO van Wella ná      
7 Feb 2022. U dient dit PO-nummer te 

vermelden op uw toekomstige factuur, na 
levering van de goederen/diensten. 

. 

 

 

U heeft de 

goederen / 

diensten 

geleverd vóór 

28 Jan 2022 

 

U heeft de PO 

volledig 

geleverd 

 

 

 
Gebruik dit nieuwe PO-nummer op uw factuur aan Wella, voor 
de (resterende) levering van goederen/diensten ná 7 Feb 2022. 

 Flow chart – facturatie leverancier 

 



                        

Hoe kunt u contact met ons opnemen? 

 
Voor eventuele vragen over uw facturatie tijdens de transitieperiode, kunt u contact opnemen met uw Wella 
contactpersoon of onze Accounts Payable HelpDesk.  Wanneer u contact opneemt, vragen wij u de volgende gegevens 
te vermelden:  
  

• Purchase order (PO-nummer) en factuurnummer 
• Een gedetailleerde beschrijving van het probleem en uw vraag 
• Uw contactgegevens, inclusief telefoonnummer. 
  

  
Wij adviseren u om ons AP Help Desk e-mailadres toe te voegen aan uw beveiligde contacten, zodat u onze 
communicatie niet mist.  
 
Zie hieronder het e-mail adres van onze AP HelpDesk: 
 

Land email-adres (tot 28 Jan 2022) email-adres (vanaf 7 Feb 2022) 

Nederland, België & Luxemburg AP.IP.BENELUX@wella.com 

 
AP.QUERIES.BNL@wella.com 

 

 

 

Meer info via de leveranciers-website 
  

Wij adviseren u de Supplier's website te bezoeken voor het laatste nieuws en gedetaillerde informatie in verband met 
onze samenwerking. Mocht u nog vragen hebben, neemt u dan alstublieft contact op met uw Wella contactpersoon.  
  
 
Bij voorbaat dank voor het doorvoeren van de wijzigingen in uw administratieve aanpassingen.  
Wij zien uit naar een prettige verdere samenwerking!  

 
Hoogachtend, 
 

Stephanie Gemmell 
Chief Procurement Officer Wella Company 

mailto:AP.IP.BENELUX@wella.com
mailto:AP.QUERIES.BNL@wella.com
http://www.wellacompany.com/supplier

