Klantaanvraag
Elke organisatie of bedrijf met een Kamer van Koophandel inschrijving kan een klantaanvraag insturen.
Er vindt wel altijd eerst een toetsing plaats door Betiva BV. Voor het aanmaken van een klantnummer
hebben we een aantal basis bedrijfsgegevens nodig. Vul onderstaande formulier
daarom zo compleet mogelijk in. Wij zullen dan zo snel mogelijk uw aanvraag beoordelen.
Dit formulier samen met een kopie uittreksel KVK (niet ouder dan 6 maanden) en
formulier doorlopende machtiging euro-incasso per email sturen naar l.houwers@enckevort.com
of faxen naar (077) 3874261.

[*=verplicht]

Let op!
Form ulieren die niet com pleet zijn ingevuld k unnen niet in behandeling w orden genom en.
1. Bedrijfsnaam*
Conform recente gegevens KVK

:

2. Contactpersoon*
Voornaam
Achternaam

:
:

3. Soort bedrijf

:

4. Bezorgadres*
Straat + huisnummer
Postcode
Plaats

:
:
:

5. Telefoon*

:

6. Mobiel telefoonnummer

:

7. E-mailadres*

:

8. Website

:

9. Omzetindicatie per jaar bij Betiva BV

:

10. Aantal werknemers in dienst

:

11. KVK nummer*

:

12. BTW nummer*

:

13. Wenst uitsluitend contant te betalen

[ ] ja
[ ] Nee

14. Doorlopende machtiging euro-incasso

[ ] Ja
[ ] Nee

(Indien nee dan 2 referentieadressen ingeven)

(Wij kunnen de machtiging euro-incasso alleen in behandeling nemen indien wij een ook ondertekende
machtiging in ons bezit hebben!)

Klantaanvraag
15. Selecteer uw bank

[
[
[
[
[

16. IBAN-rekeningnummer*

:

17. Wijze van facturatie
(standaard versturen wij PDF)

[ ] PDF

18. E-mailadres voor facturatie

:

19. Factuuradres (indien afwijkend)
Straat + huisnummer
Postcode
Plaats

:
:
:

20. Contactpersoon administratie
Voornaam
Achternaam

:
:

]
]
]
]
]

Rabobank
ING Bank
ABN AMRO bank
City Bank
andere ….

[ ] Per Post

21. Bijlage Kamer van Koophandel
: Stuur kopie uittreksel van uw inschrijving KVK mee!
(Wij kunnen uw inschrijving alleen voltooien indien wij in het bezit zijn van een recent uittreksel KVK.)
____________________________________________________________________________

I ndien u geen gebruik m aakt van autom atische afschrijving, graag 2 referentieadressen
invullen i.v.m . toets kredietw aardigheid.
Referentie 1
Naam
Woonplaats
Telefoonnummer

:
:
:

Referentie 2
Naam
Woonplaats
Telefoonnummer

:
:
:

22. Leveringsvoorwaarden*

[ ] Ik verklaar kennis te hebben genomen en akkoord te
gaan met de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden.

Vergeet niet uw formulier doorlopende machtiging euro-incasso in te vullen.

23. Handtekening

:

