
Beslissing over bovenstaand verzoek wordt u binnen 5 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. Printerette/Printer kan voor een betaling op rekening een toeslag berekenen.  

Aanvraagformulier voor levering op rekening  

Spuistraat 128, Amsterdam Vijzelgracht 29, Amsterdam Peperstraat 94, Zaandam
Roetersstraat 10b, Amsterdam Voorstraat 39, Utrecht Oostplein 99, Rotterdam
Gedempte Oude Gracht 82, Haarlem Frederikstraat 74-76, Den Haag Valeriusstraat 56, Den Haag
Morsstraat 2, Leiden Hogewoerd 4b, Leiden Lindelaan 339, Rijswijk
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 Printerette/Printer. 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 Printerette/Printer (de 
leveringsvoorwaarden voor de grafische industrie) en verbindt zich tegenover Printerette /Printer tot naleving van de leveringsvoorwaarden. 
De aanvrager heeft de leveringsvoorwaarden hierbij ontvangen.

Bedrijf informatie: 

Naam bedrijf : _____________________________________________________________________ 

Naam aanvrager:   _______________________________________       man        vrouw  

Functie aanvrager:  ____________________________________ Procuratiehouder:       ja           nee    

Adres :   _____________________________________________________________________ 

Postcode:  _______________________  Plaats: ______________________________ 

Telefoon:  _______________________  

E-mail:    _____________________________________________________________________ 

IBAN rekeningnummer:  _____________________________________________________________________     

KvK nr. :    _______________________  BTW nr.: ______________________________  

Factuuradres (als anders dan postadres): 

Naam bedrijf : _____________________________________________________________________ 

T.a.v.: _____________________________________________________________________ 

Adres :   _____________________________________________________________________ 

Postcode:  _________________________ Plaats: ______________________________ 

Telefoon:  _________________________ 

E-mail:    _____________________________________________________________________ 

Let op!  Facturen worden per email verstuurd. Mocht u facturen per post willen ontvangen wordt er €10,00 in rekening gebracht per 
factuur.  

Handtekening aanvrager:   _______________________ datum: _______________ plaats: ___________________  

Gaarne dit formulier printen, voorzien van uw handtekening, inscannen en samen met uw uittreksel KvK mailen naar 
admin@printerette.nl  

 

Voor filiaal:

Jacob van Deventerstraat 9, Beverwijk Langestraat 24, Hilversum
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Alice Acherman
D:20160907152315+02'00'
D:20160907152315+02'00'
Beslissing over bovenstaand verzoek wordt u binnen 5 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. Printerette/Printer kan voor een betaling op rekening een toeslag berekenen.  
Aanvraagformulier voor levering op rekening  
Spuistraat 128
,
Amsterdam
Vijzelgracht 29, Amsterdam
Peperstraat 94, Zaandam
Roetersstraat 10b, Amsterdam
Voorstraat 39, Utrecht
Oostplein 99, Rotterdam
Gedempte O
u
de 
Gracht 82, Haarlem
Frederikstraat 74
-
76, Den Haag
Valeriusstraat 56, Den Haag
Morsstraat 2, Leiden
Hogewoerd 4b, Leiden
Lindelaan 339, Rijswijk
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 Printerette/Printer. 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 Printerette/Printer (de leveringsvoorwaarden voor de grafische industrie) en verbindt zich tegenover Printerette /Printer tot naleving van de leveringsvoorwaarden. De aanvrager heeft de leveringsvoorwaarden hierbij ontvangen.
Bedrijf informatie: 
Naam bedrijf : 
_____________________________________________________________________ 
Naam aanvrager:   
_______________________________________       man        vrouw  
Functie aanvrager:  
____________________________________ 
Procuratiehouder:       ja   
        nee    
Adres : 
_____________________________________________________________________ 
Postcode:  
_______________________  
Plaats: 
______________________________ 
Telefoon:  
_______________________  
E-mail:    
_____________________________________________________________________ 
IBAN rekeningnummer:  
_____________________________________________________________________     
KvK nr. :    
_______________________  

  BTW nr.: ______________________________   
Factuuradres (als anders dan postadres): 
Naam bedrijf : 
_____________________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________ 
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_________________________ 
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_________________________ 
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  Let op!  Facturen worden per email verstuurd. Mocht u facturen per post willen ontvangen wordt er €10,00 in rekening gebracht per 
factuur.   
Handtekening aanvrager:   
_______________________ datum: _______________ plaats: ___________________  
Gaarne dit formulier printen, voorzien van uw handtekening, inscannen en samen met uw uittreksel KvK mailen naar admin@printerette.nl 
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