Bestelformulier Emizon IP module

versie 1 2015

Datum:

Facturatie adres

Satlite B.V.
Spaarpot 121
5667 KW Geldrop

Bedrijfsnaam:
Installateurnummer:

Tel.: +31 (0) 40 280 70 50
info@satlite.nl

Straat & nr.:
Postcode:

Bankrelatie: ABN AMRO
Rek.nr. 53.42.42.308
IBAN NL06ABNA0534242308
BIC ABNANL2A
KvK nr. 10146225
BTW nr. NL 8054.21.725.B01

Plaats:
BTW nr.:
T.a.v.:

Verzend adres (indien afwijkend van Facturatie adres):
Bedrijfsnaam:
Straat & nr.:
Postcode:
Plaats:
T.a.v.:
Omschrijving

Aantal

Prijs in €/eenheid

Totaal

Emizon IP Module (incl. antenne)

0

€ 297,95

€ 0,00

GSM buitenantenne (5 meter)

0

€ 101,96

€ 0,00

Subtotaal

€ 0,00

Korting via Securitas Alert Services (in procenten)

0

€ 0,00

Verzendkosten

€ 19,95

Totaal exclusief BTW

€ 19,95

BTW 21%

€ 4,19

Totaal inclusief BTW

€ 0,00

De opdrachtgever verklaart hierbij dit bestelformulier naar waarheid te hebben ingevuld en geeft hierbij uitdrukkelijke toestemming
om verschuldigde bedragen voortvloeiend uit deze opdracht middels een automatische incasso van zijn (post)bankrekening af te
schrijven. Enkel volledig ingevulde bestelformulieren worden in behandeling genomen.
Door ondertekening van dit bestelformulier verklaart de opdrachtgever tevens kennis te hebben genomen van de algemene
voorwaarden Satlite B.V. en hiermee akkoord te gaan.

Bankrekeningnummer:
Ten name van:
Naam tekenbevoegde:

Handtekening:

VERZENDEN
Standaard email programma (bv. Outlook): 1.Klik op verzenden. 2.Kies standaard email-programma. 3.Klik op doorgaan.
Het ingevulde formulier wordt in een nieuw venster in uw standaard email-programma geopend. 4.Verstuur het bericht.
Webmail (bv. Gmail of Yahoo): 1.Klik op verzenden. 2.Kies webmail. 3.Klik op doorgaan.Volg de instructies op het scherm.
U geeft nu éénmalig toestemming om soortgelijke formulier nu en in de toekomst te mogen verzenden via uw webmail account.
4. Log in op uw webmail met uw gegevens. Het ingevulde formulier staat in uw concepten map.
5. Verstuur het bericht. Bij het eerstvolgende gebruik van webmail kiest u uit de webmail lijst het eerder toegevoegde account.

Verzenden
via e-mail

