
 

 

Inschrijfformulier Klant – Van Kempen Houthandel BV. 

 

Alvorens dit formulier in te vullen adviseren wij u eerst onze privacy verklaring te lezen, 

zodat u precies weet waarom we onderstaande gegevens nodig hebben, hoe we hiermee 

omgaan en hoe ze beveiligd zijn, wat onze bewaartermijn is en wat uw wettelijke rechten 

zijn t.a.v. deze gegevens. 

U vindt de privacy verklaring op onze website, onder ‘Inloggen’. 

 

Naam bedrijf: ……………………………………………………………………………………………………….. 

Vestigingsadres: ………………………………………………………………………………………………………. 

Postcode en woonplaats: ………………………………………………………………………………………….. 

Tel.nr.: ……………………………………………………………………………………………………………………. 

Website: …………………………………………………………………………………………………………………. 

BTW nummer: …………………………………. Kamer van Koophandel nummer: ...................... 

Banknummer: …………………………………………………………………………………………………………. 

Contact email bedrijf: ….…………………………………………………………………………………………… 

Mailadres facturen: ………………………………………………………………………………………………….. 

 

Contactpersonen: 

Naam:…………………………………………………….  Functie/afdeling: .…………………………………… 

mob.nr.: …………………………………………………..    email: ………………………………………………… 

Naam:…………………………………………………….  Functie/afdeling: .…………………………………… 

mob.nr.: …………………………………………………..    email: ………………………………………………… 

 

 

Automatische incasso: voor uw en ons gemak kunt u een automatische incasso opdracht 

geven voor betalingen. Zo heeft u er geen omkijken meer naar en betaalt u altijd op tijd. 

Kruis aan en u ontvangt na inschrijving een machtigingsformulier: 

 
  ⃣   Ja, graag automatische incasso. Bankrekening: ..……………..……………………………………… 
 

 

Nieuwsbrief: Wilt u 1x per 1 à 2 maanden een nieuwsbrief ontvangen? Inhoud: wijzigingen 

van openingstijden, nieuwe producten en/of diensten, aanbiedingen. Kruis aan en vul in: 

 
  ⃣   Stuur de nieuwsbrief naar dit mailadres: …………………………………………………………………. 



 

 

 
Zodra u bent ingeschreven krijgt u een uniek debiteur-/klantnummer; dit heeft u onder 

andere nodig bij het doen van betalingen. U ontvangt dit nummer in uw welkomstmail. 

 

 

Print dit formulier, vul uw gegevens volledig in en lever dit ondertekend in, samen met een 

kopie van uw inschrijving bij de Kamer van Koophandel. 

U wordt ingeschreven na ontvangst van beide formulieren. 

 

 

 

 

 

Aanvrager, naam: …………………………………………………….. 

 

geeft hierbij aan 

 toestemming te verlenen voor het opnemen van deze gegevens in het digitale 

klantenbestand van Van Kempen Houthandel BV., 

 kennis te hebben genomen van de inhoud van de Algemene Voorwaarden en hiermee 

akkoord te gaan middels deze ondertekening, 

 kennis te hebben genomen van de inhoud van de privacy verklaring van Van Kempen 

Houthandel B.V. en hiermee akkoord te gaan middels deze ondertekening. 

 

 

 

 

Handtekening: ………………………………………………………….  Datum: ……………………………….. 

 
 


