Geachte relatie, als nieuwe klant van Goedhart Repro heten wij u van harte welkom!
Om u zo optimaal mogelijk van dienst te kunnen zijn vragen wij van u een aantal administratieve gegevens. Verder willen wij van onze kant
een aantal zaken onder de aandacht brengen, opdat onze zakelijke transacties prettig en zonder tijdverlies door eventuele onduidelijkheden
kunnen verlopen. Heeft u hierover vragen, bel gerust even met Ruud Ehrens in onze vestiging te Sittard. Tel 046-4 770 770
Opdrachtbon
Voor elke opdracht ontv angen wij graag
van u een opdrachtbon voorzien van
firman aam, naam en handtekenin g van
opdrachtgever of een get ekende off ert e.
Desgewenst kunnen wi j onze standaard
orderformu lieren t er b eschikkin g stell en.
Pakbon
Bij elke order l ev eren wij een pakbon
waarop u direct kunt controleren of de
lev ering co rrec t is verlopen en b erekend .
Factuur
Twee keer per maand ontvangt u van ons
een v erzamelf actuur per e-mail. De
digital e f actuur voldoet aan all e door de
wet gever
gesteld e
eisen
en
is
goedgekeurd door de b elastingdi enst. Op
de factuur staan datu m, o rdernu mmer en
totaalb edragen van de p akbonnen
vermeld . Voor uw factuurcontrol e is dus
de eerd er gel ev erde p akbon v an groot
belang.

Indien u toch een factuur per post wenst
te ontv angen d an is di t mo gelijk , wij zullen
hiervoor € 3,50 verwerk ingskosten in
rek ening brengen.
Administratie
Indien h et n etto fac tuurbedrag lager is dan
€ 50,- brengen wi j € 3,50 aan
administratiekosten in rekenin g. Om dit t e
voorkomen kunt u natuurl ijk aan de bali e
ook altijd contant afreken en of pinn en.
Uiteraard ont vangt u dan een voll edig
gespecific eerde not a v an ons.
Betalin g
Goedhart R epro h anteert een bet alin gstermijn v an 14 dagen.

Koeriersdienst
In een groot ged eel te v an Limburg, Noord
Brabant en Vlaanderen bestaat de
mogelijkh eid dat wij u w orders ko men
halen en b ezorgen. Informeer ev en naar
de regelin g welk e voor uw vestigin gsplaats
geldt .
De kosten die wij hiervoor in rek ening
brengen worden bij f acturering bep aald
aan de hand v an het gemiddelde
orderb edrag. Als dit l ager is dan € 50,bereken en wi j € 6,95 per adres. Voor deze
bijdrage wordt uw werk gehaald of
gebracht.
Bij een hoger gemiddeld e word en géén
kosten in rek ening gebracht.

Post- pakketservice
U kunt er ook voor ki ezen om uw
werk vi a d e post- of de p akketdi enst
te l aten bezorgen. Dit kunt u
aangev en bij d e opdracht. D e kosten
en de voorwaarden zullen vooraf aan
u kenbaar gemaakt worden .
Afhalen
Uiteraard is het oo k mo geli jk o m uw
werk bij de dichtstbijzijnd e v estiging
op te hal en. Dit kunt u aangev en bij
de opdracht. Wij zorgen dat het werk
dan kl aar li gt op d e afgesproken tijd
en locati e.
Alge meen
Al onze l ev eringen worden geleverd
volgens
onze
algemene
lev eringsvoorwaard en
v an
de
Verenigin g Repro Ned erl and. Deze
worden op verzo ek to egestuurd.

Email formulier
GELIEVE ONDERSTAANDE VRAGEN TE BEANTWOORDEN
Nee, i k wens geen verdere informa tie over acti vi tei ten, a cties en het laats te nieuws (ma xi maal 1 infomail per maand)
De di gi tale fa ctuur kan gestuurd worden naa r: …………………….……………………………….............................................. ............................................................................ ....
KvK nr:
Bedri jfsnaam
Naam + Voorletters

Mevr.

Functie
Correspondentieadres
Pos tcode en plaats
Bezoekadres
Pos tcode en plaats
Telefoonnummer
E-mail algemeen
Internet
Da tum

Ha ndtekening

Enkele da gen na ontva ngs t en goedkeuring van di t formulier zullen uw gegevens in ons bestand zi jn ingevoerd en kunnen wi j
u optimaal van dienst zijn.
De gegevens worden alleen gebruikt t.b.v. onze dienstverlening . Ga naar www.goedhartrepro.nl voor
onze volledige Privacyverklaring.
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