
NeeJa
NeeJa

€ 50.000€ 25.000
:

Limietaanvraag
Rekeningnummer, waarmee u de facturen van Office Projects betaalt
BIC nummer

:

:
IBAN nummer :
Plaats :
Naam bank :

Bankgegevens

NeeJa

Mevr.Dhr.

E-mailadres factuur :
Factuur digitaal :
E-mail :
Telefoon :
Functie :
Naam :
Titel :
Financiele administratie

Post mailingen :
E-mail mailingen :
E-mail :
Telefoon :
Functie :
Naam :

Mevr.

€ 10.000€ 5.000€ 2.500

Dhr.Titel :
ICT

Legitimatie :
Website :
KvK nummer :
BTW nummer :

Postcode / Plaats :

Functie :
Titel :
Contactpersoon

Adres :
Bezoek / Afleveradres

Postcode / Plaats :

Fax :
Telefoon :

Fax :
Telefoon :Adres :

Postadres

Naam relatie

Contactpersonen die bij Office Projects inkoopbevoegdheid hebben
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:

Algemene gegevens

(bij voorkeur contactpersoon tekenbevoegd
volgens KvK)

(indien mogelijk kopie KvK bijvoegen)

(indien mogelijk kopie geldig legitimatiebewijs
contactpersoon toevoegen)

Aanvraagformulier nieuwe relatie (tot €2500,00)



:Handtekening
Datum :
Naam :
Plaats :
Ondergetekende verklaart alle gegevens naar waarheid te hebben ingevuld.

Ondertekening

51-10026-5011-25

Anders, nl :Organisatie in buitenland
Overige dienstverleningCultuur, sport en recreatieGezond- en welzijnszorg
Onderwijs
Overheid

Technische dienst
Het nieuwe werken

Verhuur van producten

Anders, nl:
Mailing 
Advertentie

Netwerkclub, nl:
Internet / Social Media
Mond tot mond reclame

Op welke wijze bent u met Office Projects in contact gekomen

Onderhoudsovereenkomsten
GSM/Telefonie
Telefooncentrales/Voip

ICT Netwerkbeheer
ICT, Cloud- of Connectdiensten
AV oplossingen
Copiers/Printers/MFP

Relatie geintresseerd in afname bij Office Projects van

Zakelijke dienstverlening
Ontroerend goed
Financiele instellingen

Informatie en communicatie
Logies, maaltijd- en drankverstrekking
Vervoer en opslag
Groot- en detailhandel
Bouwnijverheid

Winning en distributie van water
Productie en distributie van energie
Industrie
Winning van delfstoffen
Land-, bosbouw en visserij

Relatie werkzaam in branche

Totaal aantaal kantoormedewerkers : 6-102-51
Totaal aantal werknemers :

Voorwaarden

Bedrijfsinformatie
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Op alle leveringen van de Witteveen groep zijn de Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing, gedeponeerd onder nummer 
34093726 bij de KvK te Amsterdam en vermeld op de achterzijde van ons briefpapier en op onze website www.witteveengroep.nl. 
Door middel van ondertekening van dit formulier verklaart u de Algemene Leveringsvoorwaarden voor gezien en akkoord. Tevens 
gaat u er mee akkoord dat de Witteveen groep uw e-mailadres mag gebruiken voor het doen van aanbiedingen/acties. Indien u een 
verzamelfactuur krijgt en de totale waarde van de verzamelfactuur bedraagt minder dan € 95,- ex btw, dan wordt er € 7,50 bijdrage 
administratiekosten berekend. 

Aanvraagformulier nieuwe relatie (tot €2500,00)



Paraaf contactpersoon

Naar welk e-mailadres mogen wij dit sturen?  : 

(naam medewerker Office Projects)

Uw aanvraag zal z.s.m. in behandeling genomen worden en u krijgt van ons per email de bevestiging van uw 
aanvraag voor akkoord, alsmede uw betalingsconditie en eventuele inlog.    

U hebt gesproken met :

Contactpersoon Office Projects groep
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