Aanvraagformulier AVIA tankpas
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Ondergetekende verleent hierbij machtiging tot wederopzegging automatisch bedragen af te laten schrijven, die hem/haar zijn
verschuldigd wegens aankoop van producten van zijn/haar bankrekening. Per tankpas zal éénmalig
excl. BTW
administratiekosten in rekening worden gebracht. Deze overeenkomst is wederzijds opzegbaar. Door ondertekening geeft u
aan notie te hebben genomen van de algemene v
te nemen. De spelregels zijn ook te lezen op www.aviamarees.nl. Om uw aanvraag soepel te kunnen afhandelen hebben wij
zonder uitzondering een kopie van het uittreksel van de Kamer van Koophandel (niet ouder dan 6 maanden) én een kopie van
het legitimatiebewijs van de gemachtigde nodig. Verzoek deze gelijk mee te sturen met deze aanvraag.
NB. Voor het in gebruik nemen van de tankpas(sen) zal ook de zgn. SEPA machtiging geheel afgerond moeten zijn.
Na ontvangst van deze aanvraag zullen wij u hierover nader berichten en informeren.

Bedrijfsgegevens

Bankgegevens

Naam gemachtigde*

Naam bank

Naam bedrijf*

IBAN rekeningnummer

Contactpersoon*
Vestigingsadres*

Alleen indien een afwijkend factuuradres:

Postcode en plaats*

Postbus

KvK-nummer*

Postcode

BTW-nummer*

Plaats

Telefoonnummer*
06-nummer
E-mail adres
Kies kaarttype welke aan uw wensen voldoet, te weten:
A) Alle brandstoffen, shop, wassen en overige producten
B) Alleen specifieke brandstof(fe
C)
Kenteken / naam (max. 10 tekens)

Type kaart

Pincode

KM invoer? Limiet p/dag

A/B/C

Ja / Nee

A/B/C

Ja / Nee

A/B/C

Ja / Nee

Standaard limiet per pas bij zakelijke bankr
Limiet per pas indien particuliere

-

-

Naam gemachtigde*

Handtekening gemachtigde*

Aantal p/dag

Limiet p/wk

- per week (afwijkingen hierop altijd in overleg)
- per week

Datum ondertekening*

ZONDER KOPIE VAN GELDIGE LEGITIMATIE EN UITTREKSEL VAN KVK
KUNNEN WIJ U HELAAS GEEN TANKPAS VERSTREKKEN.
*) Verplichte velden. **) Doorhalen wat niet van toepassing is.

Alle leveringen worden uitgevoerd volgens de algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van Coöperatie AVIA Nederland U.A.
Deze kunt u downloaden op www.avia.nl. Op verzoek wordt u gratis een exemplaar toegezonden.

