Aanvraagformulier tankpas Joontjes B.V. voor bedrijven
Bedrijfsgegevens
Bedrijfsnaam (zoals bij KvK) * :
Dossiernummer KvK * :
Straat * :
Postcode * :

Plaats * :

Postbus :
Postcode :

Plaats :

Contactpersoon
Aanspreektitel * :
Achternaam * :
Functie :
Telefoon * :

* = verplicht in te vullen
(Kopie uittreksel KvK meesturen!)
Huisnr * :

dhr. / mevr.

Voorletters * :

(vast)
(mobiel)
(fax)

E-mail :
Bankgegevens
IBAN * :
Factuurgegevens
BTW-nummer * :
Factuuradres (indien afwijkend) :
Postcode :

Huisnr :
Plaats :

Pasgegevens
Verwachte afname in liters op jaarbasis * :

liter diesel
liter euro loodvrij
liter anders, nl.

Aantal gewenste tankpassen * :
Naam kaarthouder

Kenteken

Type auto (1)

-

-

pw / bb / vw

-

-

pw / bb / vw
pw / bb / vw
pw / bb / vw
pw / bb / vw
pw / bb / vw
pw / bb / vw
pw / bb / vw
pw / bb / vw

(1) pw = personenwagen / bb = bestelbus / vw = vrachtwagen

Als alle gegevens in ons systeem zijn verwerkt worden de nieuwe passen naar u opgestuurd

Z.O.Z.

Algemene voorwaarden
Om in aanmerking te komen voor een tankpas van Joontjes B.V. dient u in het bezit te zijn van een
BTW-nummer en ingeschreven te staan bij de Kamer van Koophandel. Bij de aanvraag dient een kopie
van het uittreksel van de KvK bijgevoegd te worden.
Per aangevraagde pas wordt éénmalig een bedrag van € 11,50 borg geïncasseerd. Indien de borg niet
geïncasseerd kan worden, vervalt de aanvraag van de passen. Indien u de pas onbeschadigd en goed
werkend weer bij ons inlevert, kan de borg weer terug ontvangen worden, mits er door Joontjes B.V.
geen kosten zijn gemaakt.
De bedragen die door middel van de passen worden afgerekend, worden aan de gebruiker één keer per
afgesproken periode gefactureerd. Een factuur wordt alléén aan de gebruiker verstrekt, indien er
structureel meer dan 250 liter getankt wordt in een periode. De tankbon en/of factuur gelden als
vooraankoniging van de automatische incasso.
Bij faillissement en/of surséance van betaling van de gebruiker (een aanvraag of verzoek daaronder
begrepen), alsmede bij in gebreke blijven met betaling van facturen waarvan de krediettermijn is
verstreken, is Joontjes B.V. gerechtigd om, de gebruiker met onmiddellijke ingang, zonder inachtneming
van een opzegtermijn, van verder gebruik uit te sluiten c.q. het recht op het gebruik van één of meerdere
passen te beëindigen. Eventuele gerechtelijke of buitengerechtelijke kosten voortvloeiend uit het
incasseren van onze vordering(en) komen voor uw rekening.
Alle transacties geschieden overeenkomstig onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden,
gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Zwolle en de KvK.
Via de website onder Joontjes oliehandel zijn de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden
op te vragen.

Ondertekening
Ondergetekende gaat akkoord met bovengenoemde voorwaarden en verleent tevens
toestemming voor een eenmalige incasso van de borg van de tankpas(sen).
Datum * :
Plaats * :

Handtekening gemachtigde * :

Dit formulier volledig invullen en met een kopie van het uittreksel van de KvK en een
briefhoofd met de gegevens van het bedrijf (bijv. een lege nota) naar onderstaand
adres zenden.
Indien de aanvraag niet volledig is, wordt deze niet in behandeling genomen!

01022014jb

Inlichtingen en vragen:
Joontjes B.V., P. Mastebroekweg 20, Postbus 1036, 7940 KA Meppel
tel. : 0522 - 25 25 16
fax : 0522 -25 39 10

