
Bel Impex B.V.

Stoomweg 4

2631RR Nootdorp

The Netherlands IBAN: NL97 INGB 0660 1764 91
+31 (0) 70 320 75 74 BTW: NL809855410B01

sales@belimpex.nl GLN: 8716642000033

Bedrijfsgegevens 

Bedrijfsnaam

KVK Nummer

BTW Nummer

Adres

Postcode

Plaats

Land

Naam eigenaar

Telefoon

Mobiele telefoon

WhatsApp nummer 

E-mail

Website

maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

zaterdag

zondag

            winkel    

            groothandel    
            anders namelijk :           

            Verse groenten / fruit

            Droge producten

            Diepvriesproducten

Mogen wij u toevoegen aan onze mailing?             ja ik blijf graag op de hoogte             nee liever niet

Gegevens voor levering en factuur

Contactpersoon leveringen

Telefoonnummer voor leveringen

            ja 

            nee, een kleinere wagen gaat wel

            ja, wij hebben een pompwagen

            nee, deze moet de chauffeur meenemen

            ja

            nee, wij hebben een heftruck/dock

Zijn er overige bijzonderheden voor aanlevering?

Op welk e-mail adres wilt u facturen ontvangen?                                                                                    liever per post

Overige bijzonderheden / opmerkingen

Aanvaarding van de Bel Impex verkoop-/leveringsvoorwaarden

Ondertekening voor aanvaarding van de Bel Impex B.V. verkoopvoorwaarden

Naam : Datum : 

Handtekening : 

Wat zijn uw openingsdagen en tijden?
(noteer de openingstijden achter de dagen dat u geopend bent)

Openingstijden voor aanlevering
(indien anders dan u openingstijden hierboven)

Wat voor bedrijf heeft u?
(graag aanvinken wat van toepassing is)

Welke voedingsmiddelen verkoopt u?
(graag aanvinken wat van toepassing is)

Middels het ondertekenen van dit formulier verklaart u de algemene verkoop-/leveringsvoorwaarden van Bel 
Impex B.V. te hebben gelezen en te hebben geaccepteerd (zoals gedeponeerd onder registratienummer 34156746 
bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam, Nederland)  Deze voorwaarden  op te vragen per post of e-mail en 
middels het algemeen telefoonnummer.

Betalingstermijn: 7 dagen na factuur datum

Heeft u een afwijkend leveradres voor uw 
bestelling? Zoja welke

Bent u bereikbaar met een trailer?
(graag aanvinken wat van toepassing is)

Is er een pompwagen beschikbaar?
(graag aanvinken wat van toepassing is)

Moet onze wagen een laadklep hebben?
(graag aanvinken wat van toepassing is)


