
Aanmelding nieuwe klant

Bedrijfsnaam

Straat

Postcode/Plaats

Telefoon

Fax

Vul de vragenlijst in en stuur deze samen met een kopie van uw inschrijving van de kamer van Koophandel 
op het huidige bedrijfsbriefpapier per e-mail naar info@autoteile-post.nl of per fax naar ons gratis faxnum-
mer: 0800 0225509. 

Van welke service wilt u gebruik maken?
Ik wil mij in de Autoteile Post Online-Shop 
onder shop.autoteile-post.nl aanmelden. ��Ja ��Nee

Ik wil mijn facturen graag digitaal via service.
autoteile-post.nl opvragen.     �    �Ja ��Nee

Ik wil mijn facturen graag per e-mail ontvangen. � � Ja ��Nee
E-mailadres voor digitale facturatie:

Nachtexpressdepot beschickbaar? ��Ja ��Nee

Zo ja, met welke expediteur: ��NOX Nachtexpress ��Nightstar ��overige

SEPA-Machtiging (betalingsontvanger)

Autoteile Post AG, Fuggerstr. 9-11, 41352 Korschenbroich, Duitsland (Telefoon: 0800 0226651 / Fax: 0800 0225509)
Crediteuren-identificatienummer: DE37 ZZZ0 0000 0709 86

Mandaat referentie:  ___  ___  ___  ___  ___  E1 (klantennr.)

Hiermee machtig/en ik/wij Autoteile Post AG, om de door mij/ons verplichte betalingen middels incasso te voldoen. Mijn/onze bank 
wordt er attent op gemaakt van heer kant de incasso van Autoteile Post AG te voldoen. 

Opmerking: Ik/wij kunnen binnen acht weken, vanaf afschrijvings-datum, te terugbetaling van het incasso-bedrag terug vorderen.  
                      Daarbij gelden de bepalingen van de individuele banken.  
                      Betalingswijze: recidiverende betalingen

Datum, plaats                                                                  Handtekening

Voornam, naam

Exakte naam van het kredietinstituut

─  ─  ─  ─  ─  ─  ─  ─  ─  ─  ─BIC

NL ─  ─ | ─  ─  ─  ─ | ─  ─  ─  ─ | ─  ─  ─  ─ | ─  ─  ─  ─ | ─  ─IBAN
Incasso binnen 14 dagen netto na ontvangst van de factuur. 

Autoteile Post AG · Fuggerstraße 9-11 · 41352 Korschenbroich · Duitsland · Telefoon 0800 0226651 · Fax 0800 0225509 · E-Mail info@autoteile-post.nl

+49 2161 9957-11

Firmenname

Straße

PLZ/Ort

Telefon

Fax

Ansprechpartner/-in

E-Mail

Inhaber/Geschäftsführer

Steuer-Nr.

Umsatzsteuer-IdNr.

Contactpersoon

E-Mail

Eigenaar/Bedrijfsbeheerder

BTW-nummer

Website

Hoe heb je over ons gehoord?
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