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Kundnummer

KONTOANSÖKAN

Blankett för begäran om leverans mot faktura, samt villkor för kredit. Kontoansökan skall kompletteras med

Regbevis från skatteverket. Blanketten signeras och lämnas in av firmatecknare.

Var god texta!

FÖRETAGSUPPGIFTER, vänligen texta! *  Obligatoriska uppgifter

Företagets namn enligt registreringsbevis *

Besöksadress* Postnummer* Ort*

Fakturaadress* Samma som ovan, kryssa i Postnummer* Ort*

Email för kontakt & info* Telefonnummer*

Email för fakturor* Organisationsnummer*

Företagets Bank-Gironr (används vid ev. åter/ut-betalning från GPB)

KONTAKTPERSON / ÄGARE
Namn*

Telefonnummer* Mobilnummer*

Email

KONTAKTPERSON Ekonomiansvarig
Namn*

Telefonnummer* Mobilnummer*

Email*

ANSTÄLLDA   ( Personer som vi utan kontroll  med ovan kontaktperson får lämna ut varor till )

För- och efternamn* Mobilnummer

För- och efternamn* Mobilnummer

För- och efternamn* Mobilnummer

Vänligen använda baksidan vid behov.

GPB Golvproffsbutiken AB Tel: 08-12210700 Org.nr: 556445-3529

Lerkrogsvägen 21 Mail: info@golvproffsbutiken.se

SE-126 79 Hägersten www.golvproffsbutiken.se Innehar F-skattebevis
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Villkor för kredit

1. Om bolagets styrelse eller ägandeförhållanden väsentligen förändras, förfaller detta

kreditmedgivande och eventuell utstående skuld till GPB Golvproffsbutiken AB skall

omgående regleras.

2. Det åligger undertecknad firmatecknare att till GPB Golvproffsbutiken AB skriftligen

anmäla sådana förändringar och ägandeförhållanden som angivits i kontoansökan.

Anmälan skall ske skriftligen omgående efter den tidpunkt då förändringen har ägt rum.

Detta följs upp med en ny kreditprövning.

3. Fakturan skall betalas inom 30 dagar från fakturadatum. Vid försenad betalning utgår

dröjsmålsränta med 14%

4. Utestår förfallet belopp mer än trettio (30) bankdagar förfaller kreditmedgivandet i sin

helhet och all utestående skuld skall snarast regleras.

5. Vid försenad betalning utgår endast två påminnelser innan ärande lämnas över till

Inkasso.

6. Varor utgör säljarens egendom intill dess att full betalning har erlagts.

Ort / datum*

Underskrift / firmatecknare*

Namnförtydligande

GPB Golvproffsbutiken AB Tel: 08-12210700 Org.nr: 556445-3529

Lerkrogsvägen 21 Mail: info@golvproffsbutiken.se

SE-126 79 Hägersten www.golvproffsbutiken.se Innehar F-skattebevis
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