Aanvraagformulier Abonnement
voor VvE Beheerders
1. Uw gegevens
Naam onderneming: ............................................................................................................................................................
Naam aanvrager: Dhr. Mevr. ........................... Voorletter(s): ......................................................................................
................................................................................. Naam: ................................................................................................
Functie: ................................................................................................................................................................................
Postadres: ............................................................................................................................................................................
Postcode: ................................................................. Plaats: ................................................................................................
Telefoon: .................................................................. E-mail: ................................................................................................
IBAN (rekeningnummer): .....................................................................................................................................................
Op naam van:.......................................................................................................................................................................
KvK-nummer: ........................................................... Vestigingsnummer: ............................................................................
Btw-plichtig: ja
nee
Btw-nummer:......................................................................................
2. Kosten
De kosten voor het B&D Juristen abonnement voor VvE Beheerders bedragen € 750,00* per 12 maanden.
* prijzen exclusief BTW
3. Ingangsdatum, looptijd en wijze van betaling
Ingangsdatum: .....................................................................................................................................................................
Het abonnement heeft een looptijd van 12 maanden. U ontvangt voor het einde van de looptijd een bericht over
verlenging van het abonnement. Indien u niet reageert wordt het abonnement na 12 maanden automatisch verlengd. U
ontvangt een factuur en betaalt per jaar.
4. Ondertekening
Met het ondertekenen van deze aanvraag gaat u akkoord met de “Voorwaarden juridisch abonnement voor VvEbeheerders”. Het ondertekende formulier is uw overeenkomst.
Ik heb dit formulier naar waarheid ingevuld
Plaats: ......................................................... Datum: ..........................................................................................................
Dhr.
Mevr. Voorletter(s): .......................................................................................................................................
Naam: .................................................................................................................................................
Functie: ................................................................................................................................................................................
Handtekening:
Hoe gaat B&D Juristen om met uw gegevens?
B&D Juristen verwerkt de (persoons)gegevens die u bij deze aanvraag invult. Wij gebruiken uw gegevens om de
overeenkomst aan te gaan en uit te voeren. Ook gebruiken wij uw gegevens voor marketingactiviteiten. De Wet
bescherming persoonsgegevens is op de verwerking van persoonsgegevens van toepassing. Kijk voor het volledige
privacy statement van B&D Juristen op www.bdjuristen.nl.
Als u deze overeenkomst aangaat, dan geeft u toestemming voor het verwerken, melden en raadplegen van uw
(persoons)gegevens voor de activiteiten die wij hierboven hebben geformuleerd. Wilt u geen commerciële informatie over
de producten en diensten van B&D Juristen ontvangen? Laat het ons weten via www.bdjuristen.nl/contact.

Stuur het volledig ingevulde en ondertekende formulier naar:
abonnementen@bdjuristen.nl of B&D Juristen, Postbus 85208, 3508 AE Utrecht.
U ontvangt per e-mail een bevestiging van uw aanvraag.
U sluit het abonnement af met B&D Juristen, gevestigd in Utrecht en ingeschreven bij het Handelsregister onder nummer
30110224.

