
 

 

DEBITEUREN 
INFORMATIE FORMULIER 

PRIVACYVERKLARING  
Graag maken wij u er op attent dat wij de persoonsgegevens die u ons verstrekt zullen verzamelen en gebruiken omdat dit noodzakelijk is 
om u de benodigde documenten te kunnen toesturen, zaken te kunnen leveren of werkzaamheden voor u te kunnen verrichten. U bent 
niet verplicht om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Als u ons geen of onvoldoende persoonsgegevens verstrekt, is het echter wel 
mogelijk dat wij aan de hiervoor genoemde werkzaamheden geen uitvoering kunnen geven.  
Wij zullen alle maatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen. 
Als u ons daarvoor toestemming heeft gegeven, zullen wij de door u opgegeven persoonsgegevens bewaren en gebruiken om u in de 
toekomst persoonlijk per e-mail op de hoogte te brengen van onze bestaande en nieuwe producten en diensten en u hier eventueel een 
aanbieding voor te doen. Iedere keer dat wij u een nieuwsbrief sturen, heeft u de mogelijkheid ons te laten weten hier geen prijs meer op 
te stellen. Zie hiervoor de afmeldlink onder aan iedere nieuwsbrief. 

Door invulling en toezending gaat u akkoord met bovenstaande privacyverklaring. 

Bedrijfsnaam  

 

 Vestigingsadres c.q. afleveradres Factuuradres (indien afwijkend) 

Straat   

PC - Woonplaats   

Land   

 

Eventueel afwijkend afleveradres  

 

Tel.nr.  Mobiel nr.  

Website  BTW-nr.  

IBAN bankrek.nr.  KvK-nr.  

 

Contactpersoon inkoop Voorl.  Naam  

Wil graag inloggen in webshop     

Uw e-mailadres (wordt inlognaam)  

Gewenst wachtwoord (min. 10 tekens, incl. hoofdletter, cijfer en teken):  

 

Contactpersoon administratie Voorl.  Naam  

 

Graag ontvangen wij uw e-mailadressen voor algemene zaken, orderbevestigingen, facturen en nieuwsbrieven.  

E-mailadres algemeen  

E-mailadres orderbevestiging  

E-mailadres factuur  Ik wil mijn factuur per post  

E-mailadres nieuwsbrief  Ik wil geen nieuwsbrief  

 
Op welke tijden kan onze chauffeur bij u terecht? Ook graag vermelden als u tussen de middag eventueel afwezig bent. 
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