Aanvraagformulier voor levering op rekening
Voor filiaal:

❏ Frederikstraat 74-76, Den Haag

❏ Valeriusstraat 56, Den Haag

❏ Morsstraat 2, Leiden

❏ Hogewoerd 4 b, Leiden

❏ Lindelaan 339, Rijswijk

❏ Oostplein 99, Rotterdam		

❏ Koningin Julianalaan 200, Voorburg
De aanvrager verzoekt ontheffing van de verplichting tot contante betaling bij aflevering van onze goederen en
diensten, uitgezonderd het vervaardigen van werk op onze “doe het zelf” -apparatuur en opdrachten onder € 50,00 excl.
BTW. De aanvrager verbindt zich alle niet contant afgerekend leveranties van goederen en diensten binnen 15 dagen
na factuurdatum te voldoen. Eventuele klachten of geschillen betreffende geleverde goederen en diensten, dienen
schriftelijk binnen 15 dagen na factuurdatum ter kennis te worden gebracht aan de administratie van Printer B.V. Het
indienen van een klacht laat de verbintenis betreffende betaling van de overige leveranties en diensten, onverlet. De
aanvrager verklaart kennis te hebben genomen van de leveringsvoorwaarden van Printer B.V. (de leveringsvoorwaarde
voor de grafische industrie) en verbindt zich tegenover Printer

B.V. tot naleving van de leveringsvoorwaarden.

De aanvrager heeft de leveringsvoorwaarden hierbij ontvangen.
Bedrijf informatie:
Naam aanvrager										❏ man ❏ vrouw
Functie aanvrager
Aard bedrijf/beroep: 						

Procuratiehouder:

❏ ja

❏ nee

Naam bedrijf:
Adres:
Postcode:							Plaats:
Telefoon:								Fax:
E-mail:
Bank:							 Rekeningnummer:
Kvk nr.:					

(svp kopie uittreksel bijvoegen)

BTW nr.:

Factuur adres (als anders dan postadres):
Naam bedrijf:
T.a.v.:
Adres:
Postcode:							Plaats:
Telefoon:								Fax:
E-mail:
Referenties andere bedrijven die aanvrager op rekening leveren:
Naam:
Adres:
Postcode:							Plaats:
Telefoon:
Handtekening:				datum:				plaats:

Gaarne mailen naar administratie@printer.nl
Beslissing over bovenstaand verzoek wordt u binnen 15 dagen na ontvangst medegedeeld. Verbintenis tot betaling op rekening
gaat niet eerder van kracht dan na ontvangst van akkoord. Alleen volledig ingevulde formulieren worden in behandeling genomen.
Bij het niet nakomen van de betalingsverplichting wordt de ontheffing van contante betaling ingetrokken. De prijzen in onze
informatiegids zijn gebaseerd op contante betaling. Printer B.V. kan voor een betaling op rekening een toeslag berekenen.

