Klantgegevens
Hiermede verklaart ondergetekende de Algemene Voorwaarden van Kieboom Werkendam B.V. te
accepteren en onderstaande gegevens naar waarheid te hebben ingevuld.

Adresgegevens
Dhr./Mevr.
Bedrijfsnaam + rechtsvorm
Bedrijfsactiviteit
Factuuradres
Postcode + W oonplaats
Afleveradres(indien afwijkend van
factuuradres)
Postcode + W oonplaats
B.T.W. nummer
Inschrijfnummer K.V.K.
IBAN bankrekeningnummer
Telefoonnummer
Faxnummer
Telefoon mobiel
Emailadres algemeen
Emailadres t.b.v. facturen

Legitimatie
Kopie afgegeven

Wij verzoeken U een kopie van een geldig legitimatiebewijs af te geven.
ja/nee*

Soort legitimatie

In geval van schippers/rederijen
Scheepsnaam
Europanummer
* Doorhalen wat niet van toepassing is.

Betalingsvoorwaarden Kieboom-Werkendam BV
1)
Betalingstermijn verstrijkt 30 dagen na factuurdatum. In geval van gasolieleveranties is de
betalings- termijn 14 dagen na factuurdatum. Deze betalingstermijn van 14 dagen voor
gasolieleveranties geldt tevens voor automatische incasso's.
2)
Mocht de vordering binnen 2 weken na het verstrijken van de betalingstermijn niet door ons zijn
ontvangen, dan zullen de leveranties uitsluitend tegen contante betaling worden voortgezet.
3)
Mocht de vordering binnen 3 weken na het verstrijken van de betalingstermijn niet door ons zijn
ontvangen, dan zullen de leveranties worden stopgezet.
4)
Mochten wij na verschillende contacten met u te hebben gehad nog niet in het bezit zijn van het
factuurbedrag/factuurbedragen, zijn wij genoodzaakt de vordering(en) uit handen te geven. De
vordering(en) wordt dan overgegeven aan een Incassobureau of een gerechtsdeurwaarder.
Alle eventuele bijkomende kosten zijn dan voor uw rekening.

Betaling
Ondergetekende gaat wel/niet * akkoord met automatische incasso door Kieboom-Werkendam
BV. Indien akkoord, wilt u dan ook het formulier ’Doorlopende machtiging SEPA’ volledig invullen
en ondertekenen.

Ondertekening
Getekend te
Datum
Handtekening

In te vullen door Kieboom-Werkendam BV
Naam contactpersoon
Handtekening voor akkoord
Aangemaakt klantnummer
* Doorhalen wat niet van toepassing is. Gasolieleveranties zullen bij automatische incasso
met 14 dagen worden afgeschreven.

Op al onze offertes, facturen, leveringen, diensten en overige activiteiten zijn onze algemene voorwaarden
van toepassing. Onze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Een kopie
hiervan kunt u downloaden van onze website of is bij onze administratie verkrijgbaar.
Het klantenformulier blijft in bezit van Kieboom Werkendam B.V. en zal onder geen enkele
omstandigheden aan derden worden gegeven.

Ingevuld formulier retour mailen naar: administratie@kieboomwerkendam.nl

