aanvraagformulier TANK/CARWASH KAART
(bedrijfs)naam
facturatieadres
straat en nummer
postcode en plaats
rekeningnummer
BTW nummer
naam contactpersoon
e-mail
telefoon
gem. verbruik/mnd

bestemmeling AUTOSTRADE NV
Wingenesteenweg 67
8730 Beernem

liter of

T 050 78 82 60
F 050 79 07 76
M 0495 69 24 74
E info@autostradenv.be

EUR

kaart(en): duid hieronder de kaarten aan die u wenst. (U kan ook 1 kaart aanvragen voor de hele ﬁrma,
die ter beschikking wordt gesteld in de shop; zie voorbeeld 3)
kaart

nummerplaat of chauﬀeur gewenste PIN code

enkel binnen

binnen en

moet

kan enkel

kan enkel

kan alle

kaart ook

(4 cijfers)

afrekenen

buiten

km-stand

diesel

benzine

producten

geldig voor

(mag telkens dezelfde

(tijdens

24/24

invullen

tanken

tanken

tanken

carwash

zijn voor meerder kaarten)

openingsuren)

afrekenen
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...............................................
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2

...............................................

....................

3

...............................................

....................

4

...............................................

....................

5

...............................................

....................

voorbeeld 1

ABC 123

1111

voorbeeld 2

RIK MANNENS

9999

voorbeeld 3

FIRMA ABC

4000

handtekening
voor bedrijven, wettelijke vertegenwoordiger van het bedrijf

GELIEVE IN BIJLAGE KOPIE VAN DE IDENTITEITSKAART MEE TE STUREN

De bestuurders zijn hoofdelijk gehouden, samen met de ﬁrma voor de aangekochte brandstoﬀen.Facturen zijn binnen de
8 dagen betaalbaar. In geval van laattijdige betaling wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een conventionele
rente aan 1% per maand aangerekend, dit vanaf de factuurdatum. Bij niet betaling binnen de maand na factuurdatum
wordt elk verschuldigd bedrag van rechtswege vermeerderd met 12%, ten titel van conventioneel schadebeding, als
forfaitaire vergoeding wegens buitengerechtelijke kosten, dit met een minimum van 100 euro per geheel of gedeeltelijk,
onbetaald gebleven factuur. Enkel het vredegerecht eerste kanton en de rechtbanken van koophandel of eerste aanleg te
Brugge hebben rechtsbevoegdheid. Het Belgisch recht is van toepassing, en voor alles wat hier niet uitdrukkelijk geregeld
is, wordt naar het gemeen recht verwezen. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag of enige ander verdrag wordt
hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

MANDAAT SEPA EUROPESE DOMICILIERING Business to Customer (B2C)
SCHULDEISER AUTOSTRADE NV
Wingenesteenweg 67
8730 Beernem

voor een

éénmalige invordering
terugkerende betaling

M 0495 69 24 74
T 050 78 82 60
F 050 79 07 76
E info@autostradenv.be
identiﬁcatienummer BE 09 ZZZ 0446 880 780
Door dit mandaatformulier te ondertekenen, geeft u de toestemming aan de schuldeiser een opdracht te sturen aan uw bank om een
bedrag van uw rekening te debiteren en uw bank om een bedrag van uw rekening te debiteren in overeenstemming met de opdracht van
de schuldeiser. U kunt een Europese domiciliëring laten terugbetalen door uw bank. Dit gebeurt volgens de voorwaarden die in uw
overeenkomst met de bank zijn vastgelegd. U moet uw verzoek tot terugbetaling indienen binnen de 8 weken na de datum waarop het
bedrag van uw rekening werd gedebiteerd.

ONDERGETEKENDE
Naam van de schuldenaar ............................................................

IBAN-rekeningnummer ...............................................................................................

Straat en nummer ............................................................

BIC-code ...............................................................................................

Postcode en Gemeente ............................................................

Naam en adres ...............................................................................................

Land ............................................................

van de bank ...............................................................................................
van de schuldenaar ...............................................................................................
...............................................................................................

Eventueel bijkomde klantenreferte ............................................................
Plaats ............................................................
Datum ............ / ............ / ........................

handtekening

