Perrit is een geregistreerde handelsnaam van Pagelink BV

Aanvraagformulier Scanpost

Scanpost Abonnement: Aankruisen wat van toepassing is
Scanpost Retour

Eenmalige aansluitkosten: € 50,-

Scanpost Archief

Eenmalige aansluitkosten: € 75,-

Scanpost Vernietiging

Eenmalige aansluitkosten: € 25,-

Staffels

Retour

Archief

Vernietiging

Staffel 1 (0 t/m 25 poststukken)

€ 61.50

€ 69,00

€ 56,50

Staffel 2 (26 t/m 100 poststukken)

€ 157,00

€ 164,50

€ 152,00

Staffel 3 (101 t/m 200 poststukken)

€ 275,00

€ 282,50

€ 270,00

Meer dan 200 poststukken per maand, Maatwerk
Genoemde prijzen zijn per maand en excl. BTW

Klant gegevens
Bedrijfsnaam:
Naam en voorletters:
Adres:
Postcode en plaats:
Telefoonnummer:
BTW Nummer:
KvK nummer:
Emailadres:
Retouradres (Een ander adres dan het Scan adres!)
adres
Postcode
Plaats
Betaalgegevens
Bank rekening nummer:
Naam rekening houder
Plaats
Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan Pagelink om, in naam van Perrit, van zijn/haar boven
genoemde rekening bedragen af te schrijven wegens bovenstaand abonnement. De abonnementskosten worden aan het eind
van elke maand in één keer afgeschreven.
Alle bedragen op dit formulier zijn per maand en exclusief BTW, tenzij anders vermeld. De minimale abonnementsduur is 1
maand. Opzegging kan uitsluitend schriftelijk geschieden, tenminste 1 maand voor het ingaan van de nieuwe termijn. Betaling
per aangegeven betalingsfrequentie achteraf. Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn de Algemene Voorwaarden van
FENIT, gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag op 8 december 1994 onder nummer 1994/189
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 deze overeenkomst 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.
Ondergetekende verklaart zich akkoord en verklaart tekenbevoegd te zijn namens de bij de contractgegevens vermelde organisatie.

Datum:

Handtekening:
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