Kontonr.:

KONTOANSØGNING
Firma:

CVR-nr.:

Indehaver:

CPR-nr:

Adresse:

Telefon:

Postnr. + by:

Mobil:

Firma-mail:

Faktura-mail:

Ja tak – vi ønsker at modtage nyhedsmail

/ nyhedsbreve fra Scandinova på følgende mail adresse:

Indkøbsansvarlig:

Mobil:

E-mail:

Konduktør:

Mobil:

E-mail:

Mobil:

E-mail:

Forventet årligt køb:

Ønsket kreditmax:

t.DKK

t.DKK

Betalingsbetingelser:

LØBENDE MÅNED + 15 DAGE NETTO
BRANCHE:
 Gulvbelægning

 Lak, slib og tilbehør

(der kan sættes flere krydser)

 Keramiske fliser

 Andet
(NB: uden konsulentbesøg)

Har butik:
 Ja
 Nej

Kundekrav ved bestilling og køb:
 Rekvisition
 Navn på afhenter
 Kode

 Rekvisitionsnr.
 Byggeadresse

 Rekvisition og sagsnr.
 Fuldmagt

- som SKAL oplyses ved bestilling og køb:

 Andre bemærkninger:

Jeg bekræfter hermed ovenstående oplysninger.
Jeg er indforstået med, at Scandinova A/S indhenter oplysninger fra mit/selskabets pengeinstitut eller indhenter anden form for kreditvurdering,
der er nødvendig for kontoens oprettelse.
Endvidere er jeg gjort opmærksom på, at de almindelige salgs- og leveringsbetingelser, som fremgår på Scandinova’s hjemmeside
www.scandinova.dk, er gældende, og at der beregnes 1,9% rente ved overskridelse af betalingsfrist.
Såfremt jeg afhænder/sælger mit selskab, uden at have indfriet dets eventuelle gæld til Scandinova A/S, eller uden at have fået accept af overdragelsen fra Scandinova A/S, hæfter jeg personligt for eventuelle ubetalte fordringer, som Scandinova A/S måtte have på mit tidligere selskab.
Til brug for oprettelse af kontoen, vil alle personer blive kontrolleret i RKI, og såfremt en kunde er registreret hos RKI, vil kontoen blive oprettet
med kontant betaling. Med mindre andet er aftalt, vil kontoen automatisk blive lukket, såfremt det fastsatte kreditmaksimum eller betalingsfristen
overskrides. Kunden bedes herefter kontakte bogholderiet for at aftale nærmere.
Kontoen kan først benyttes, når der er modtaget bekræftelse fra Scandinova A/S.
Jeg er desuden indforstået med, at Scandinova A/S kan fremsende salgstilbud m.v. på nyheds-mail.

Dato:

Underskrift:

Ansøgningen skal mailes til: kontooprettelser@scandinova.dk
Nedenstående udfyldes af Scandinova:
Sælgers init.:

Afd.leders init.:

Bemærkninger:
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Afdeling:

Bærer:

