
Algemene bedrijfsgegevens

Bedrijfsnaam KvK nummer 

Contactpersoon 
Aanhef  de heer  mevrouw  Functie

Naam  Afdeling 

Voorletter(s) E-mail

Adresgegevens  Postadres
Adres Ter attentie van  de heer  mevrouw

Postcode 

Plaats  Adres 

Telefoon  Postcode 

Website  Plaats 

Welke vorm van dienstverlening wenst u?
Inclusief debiteurenbeheer   Exclusief debiteurenbeheer

Inclusief debiteurenbeheer
Wilt u een private label? Op onze uitingen staat dan uw eigen logo.  Bankrekening 
U blijft hierdoor herkenbaar voor uw klanten en medewerkers.  IBAN 

Private label gewenst Ja  Nee t.n.v.

Wilt u uw logo als eps-bestand sturen naar finance@allaboutflex.nl  i.v.m. betaling marge

indien u heeft gekozen voor een private label?

Exclusief debiteurenbeheer 
Factureren
Kostenplaats/Inkoopordernummer  Ja  Nee Alle medewerkers op één factuur Ja  Nee 

(Verplicht in te vullen) Eén factuur per medewerker Ja  Nee 

Factuur digitaal t.a.v. Eén factuur per kostenplaats Ja  Nee 

naar e-mailadres  Eén factuur per weeknummer Ja  Nee 

Overige factuurspecificaties 
Gebruik G-rekening  Ja  Nee G-rekeningpercentage bedraagt 30%

BTW verleggen Ja  Nee Indien BTW verlegd 

 BTW-nummer verplicht invullen

Opmerkingen

De intermediair vult dit formulier volledig en naar waarheid in. 

Bijgevoegd bij dit inschrijfformulier ontvangt u een exemplaar  
van onze Algemene Voorwaarden.

Inschrijfformulier intermediair

BEZOEKADRES
Korte Muiderweg 2-A
1382 LR Weesp

POSTADRES  
Postbus 5081
1380 GB  WEESP

+31 (0) 88 020 44 00 
info@allaboutflex.nl 
www.allaboutflex.nl

KvK: 30181489
IBAN: NL61 RABO 0304358088
BTW: NL 810694888B01

Dit formulier volledig ingevuld versturen naar finance@allaboutflex.nl

versie 01-2019

Ingevuld door 

Naam

Functie

Telefoon

E-mail

Datum
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