Aanvraagformulier kopen op rekening
Naar aanleiding van uw vraag om bij OfficeMarkt & Hacktic op rekening te kunnen kopen, hebben wij een aantal gegevens nodig
over uw bedrijf.
Omdat de betalingszekerheid bij ons erg centraal staat in het goed functioneren met elkaar, verzoeken wij u onderstaande
gegevens in te vullen en aan ons te retourneren. Inclusief een uittreksel van de Kamer van Koophandel (niet ouder dan zes
maanden) en een kopie van uw legitimatiebewijs.

Bedrijfsgegevens

Factuur / Post adres

Bedrijfsnaam

Contactpersoon

Adres

Email contactpersoon

Postcode

Adres

Woonplaats

Postcode

Telefoonnr.

Woonplaats

BTW Nummer

Telefoonnummer

KvK nummer

Email facturen

Gegevens tekenbevoegd persoon

□M

□V

Voornaam
Achternaam
Geboortedatum
Telefoonnummer

□ Paspoort

□ Identiteitskaart

□ Rijbewijs

Nr. legitimatiebewijs
Plaats afgifte
Afgiftedatum

Benodigde documenten

□ Kopie uittreksel KvK (niet ouder dan zes maanden)
□ Kopie geldig legitimatiebewijs tekenbevoegde KvK
Ondertekening – Door tekenbevoegd persoon
De algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aankoop die wordt gedaan bij OfficeMarkt en Hacktic. Wij zullen een
kredietinformatiebureau vragen een kredietwaardigheidstoets uit te voeren voordat het account wordt geopend.
Plaats

Datum

Naam aanvrager

Handtekening
aanvrager

In te vullen door OfficeMarkt / Hacktic
Klantnummer:
Kredietlimiet:

Medewerker
€

Datum
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Gegevens bestelgerechtigde personen
Naam bestelgerechtigd persoon (1)

Naam bestelgerechtigd persoon (2)

Naam

Naam

Email

Email

Telefoonnr.

Telefoonnr.

Naam bestelgerechtigd persoon (3)

Naam bestelgerechtigd persoon (4)

Naam

Naam

Email

Email

Telefoonnr.

Telefoonnr.

Voorwaarden kopen op rekening
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Uw bedrijf dient reeds bekend te zijn bij ons, met een recente verkoophistorie.
Maximale bedrag (kredietlimiet) waarvoor besteld kan worden, word bepaald door onze afdeling Finance.
Minimaal bedrag waarvoor besteld moet worden bedraagt € 25,00, bestellingen onder €25,00 dienen aan de
kassa (contact, PIN of Creditcard) afgerekend te worden.
Opdrachten boven de € 500,00 inclusief BTW dienen via een officiële inkoopopdracht van opdrachtgever aan
OfficeMarkt en/of Hacktic plaats te vinden (of via e-mail naar info@hacktic.com), tevens kunt u bij ons in de
showroom uw bestelling plaatsen.
In een later stadium kan in overleg de limiet verhoogd worden, mits eerdere betalingsverplichtingen juist zijn
nagekomen.
Betalingscondities: binnen 21 dagen betalen.
Klachten over geleverde producten binnen 7 dagen schriftelijk of via email melden.
Een tekenbevoegd persoon van de opdrachtgever met een tekenbevoegdheid van meer dan € 2.000,00 inclusief
BTW dient dit document te ondertekenen.
Er kan alleen besteld worden door een tekenbevoegd persoon (of door de tekenbevoegd persoon hierboven
opgegeven personen).
Het bestelnummer of kenmerk van opdrachtgever dient vermeld te worden bij bestelling.
De aflevergegevens vermelden indien afwijkend van het factuuradres.
Factuuradres aangeven indien afwijkend.
Dit formulier volledig ingevuld en ondertekend en samen met uittreksel van Kamer van Koophandel en kopie van
uw legitimatiebewijs afgeven in onze vestiging of via e-mail naar info@hacktic.com.
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