Aanvraagformulier Scanpost Hosted Exchange 2007
Bedrijfsnaam:
Naam en voorletters:
Postbus:

				

Postcode en Plaats:

				

KvK nummer:

Bezoekadres:
Postcode en plaats:
Telefoonnummer:
BTW nummer:
E-mailadres:
Startdatum Scanpost:
Ik wil de volgende post digitaal ontvangen1:

Postbusadres

Huisadres

Beide

Ik wil mijn scanpost ontvangen op het volgende e-mail adres:
1. Let op: alle huisadrespost wordt gescand. Scanpost is daarom niet geschikt voor bedrijfsverzamelgebouwen, studentenhuizen of andere afgiftepunten waar post
binnenkomt voor meerdere personen.

Prijzen
Poststukken per maand2

Scanpost Perrit

1-1000

€ 1,10

1001-5000

€ 1,00

> 5000

€ 0,90

2. Geen abonnement! U betaalt voor het werkelijke aantal poststukken dat u heeft ontvangen.
Inclusief SSL-certificaat à € 150,- per jaar!

Eenmalige administratiekosten : € 25,00.
Ik wil graag de post fysiek retour ontvangen (€ 10,- per doos à 50 poststukken)3

Ja

Nee

3. Mogelijkheid voor spoedretour voor het ontvangen van de post, € 5,60 exclusief bezorgkosten per poststuk

Betaling geschiedt via automatische incasso:
Bank / giro rekening:

4

4. Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan Perrit om van zijn/haar onder genoemde (giro)rekening bedragen af te schrijven
wegens bovenstaand abonnement. De abonnementskosten zullen aan het eind van elke maand in één keer worden afgeschreven.
Alle bedragen op dit formulier zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld. Betaling per aangegeven betalingsfrequentie is achteraf.
Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn de Algemene Voorwaarden van FENIT, gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag op
3 juni 2003 onder nummer 60/2003 van toepassing. Een exemplaar zenden wij u desgewenst kosteloos toe. De algemene voorwaarden zijn ook via Internet in te
zien: http://www.pagelink.nl/fenit. Door het tekenen van dit kostenoverzicht geeft u te kennen de inhoud van de fenit voorwaarden grondig te hebben bestudeerd
en de fenit voorwaarden te erkennen als enige voorwaarden die van invloed zijn op deze overeenkomst.

Ondertekening.

Hierbij verklaart ondergetekende dat zij TNT Post en haar eventuele subcontractor volmacht verleent tot het openen van voor haar
bestemde poststukken vanaf heden ten behoeve van werkzaamheden die onderdeel zijn van Scanpost.
Ondergetekende verklaart zich akkoord en verklaart tekenbevoegd te zijn namens de bij de contractgegevens vermelde organisatie.

Datum

Handtekening

Dit formulier geheel ingevuld en ondertekend faxen naar Perrit, 074- 750 12 21 of opsturen naar Postbus 76, 7550 AB Hengelo.
referentie partner
e-mail partner

Scanpost Exchange in samenwerking met

