Aanvraagformulier
Duits postadres
Met dit formulier kunt u een Duits postadres bij Golden Dutch huren
Deze service is uitsluitend beschikbaar voor bedrijven. Meer vertouwen van Duitse klanten en een praktisch
retouradres Wij vangen uw post en pakketten tijdens werkdagen op uw Duitse postadres van 08.3017.00 op.

Uw gegevens:
Bedrijfsnaam:
Voornaam:		

Achternaam:

Straat:			

Nummer

Postcode:		 Stad:
Telefoonnummer:
Ingangsdatum postadres:			

elke gewenste datum

•	
Een Nederlands sprekend team staat klaar voor uw bedrijf in Düsseldorf;
•	
Gebruik van het representatieve zakelijke adres Krefeld, vanaf € 59,90 excl. 19% MwSt. per maand
(wij stellen u vrij van Duitse BTW bij opgave van uw BTW nr)
•	
Inclusief: aanbrengen van uw bedrijfsnaam aan de gevel
•	
Eenmalige inschrijvingskosten: € 59,90 excl. 19% MwSt.
•	
Jaarlijkse indexatie per 1 januari met 1,5%
•	
Borg: € 250,00; vanaf 100 pakjes per maand (tbv porto)
•	
2 x per week doorsturen post en pakketten (vanuit Venlo). Porto wordt zonder margeopslag aan u doorberekend;
•	
Aannemen post is inclusief, aannemen pakketten € 2,10 per pakket excl. 19%MwSt;
•	
Kopie paspoort bestuurder en uittreksel KvK aub mee aanleveren.
Randvoorwaarden postadres: Golden Dutch heeft het recht te verhuizen. Golden Dutch informeert de klant in dat geval ten minste zes weken voordat het postadres wijzigt. Golden Dutch neemt geen zendingen op pallets aan. Golden Dutch heeft het recht de
overeenkomst per direct te beëindigen indien het adres voor illegale handelingen of handelingen die niet bij uw organisatie thuishoren wordt ingezet. Het is niet toegestaan het postadres voor meerdere handelsnamen of bedrijfsnamen te gebruiken. Bij betalingsachterstanden heeft Golden Dutch het recht om haar dienstverlening op te schorten. Het adres mag niet als vestigingsadres
worden gebruikt.

Selecteer aub uw pakket, betalingsvorm en betalingstermijn:
€ 90 per maand,

Automatische inkasso

Jaarfactuur vooraf

1 maand opzegtermijn

2% korting

7% korting

€ 58,00 per maand,

Kwartaalfactuur vooraf

6 maanden opzegtermijn

5% korting

Indien u geen kwartaal of jaarfactuur wenst, ontvangt u een factuur per maand. Korting voor automatische
inkasso en korting voor kwartaal of jaarfactuur mogen worden gecombineerd. Stilzwijgende verlenging.

Ondertekening
Bedrijfsnaam:
Persoonsnaam:
Plaats:			

Handtekening:

Datum:

Uitprinten en ondertekenen alstublieft,
daarna scannen en mailen naar: info@golden-dutch.nl

