INSCHRIJFFORMULIER
Geachte relatie,
Wij danken u voor het vertrouwen in Best Fish Almere Holland BV. Voor ons staat een succesvolle en efficiënte samenwerking centraal. Voor een correcte verwerking van uw gegevens in
ons systeem vragen wij u onderstaande gegevens volledig in te vullen. Aanvullende informatie die voor u handig is om te weten staan vermeld onder het kopje handelwijze.

ALGEMENE GEGEVENS

AFLEVERADRES

Bedrijfsnaam

Adres

Contactpersoon

Postcode / Plaats

Telefoonnummer
E-mail algemeen
E-mail aanbiedingen

GEGEVENS FINANCIËLE ADMINISTRATIE

FACTUURADRES

Tenaamstelling (conform kvk)

Adres

Contactpersoon financiële administratie

Postcode / Plaats

Telefoonnummer (rechtstreeks)
E-mail facturatie

AANVULLENDE GEGEVENS
Kies een betaalmethode

✔ AUTOMATISCHE INCASSO *

OP REKENING 14 DAGEN

IBAN

KVK
BTW Nummer

BIC
* Bij betaalmethode automatische incasso sturen wij u een link waarmee u online direct
toestemming kunt geven voor automatische incasso.

HANDELWIJZE
CONTACTPERSONEN BEST FISH

BESTELLINGEN

Verkopers

Albert Honing, Arjan Ruizendaal

E-mail

verkoop@bestfish.nl

Administratie

Bianca Vermeulen, Sammy Jo Haberkorn-Plooij

E-mail

administratie@bestfish.nl

TRANSPORT

Wij beschikken over onze eigen chauffeurs die de producten van maandag t/m zaterdag
tussen 9.00 uur t/m 17.00 uur bij u zullen afleveren. Hiervoor hanteren wij verschillende
routes. Uw voorkeur van bezorgtijden kunt u doorgeven aan uw verkoper. Wij proberen
hier uiteraard rekening mee te houden.

RETOURNERING, RECLAMERING

Bestelt u voor 01:00 ’s nachts? Dan wordt uw bestelling de volgende dag bij u geleverd
(m.u.v. zondagen). U kunt uw bestelling van maandag t/m vrijdag telefonisch doorgeven op
telefoonnummer 036- 5397373. Onze verkopers staan u graag te woord tussen 8.30 uur en
17.00 uur en tussen 21.00 uur en 00.00 uur.
Indien wij telefonisch niet bereikbaar zijn kunt u onze voicemail inspreken of een e-mail
sturen naar verkoop@bestfish.nl.

PAKBONNEN

De leveringen zijn voorzien van een pakbon. Wij vragen u de pakbon bij ontvangst voor
akkoord te ondertekenen. Op verzoek kunnen extra gegevens als ordernummer en andere
zaken vermeld worden op dit document.

FACTURATIE

Wij verzoeken u bij klachten of opmerkingen (bijvoorbeeld ontvangst van niet bestelde
producten) uiterlijk binnen 24 uur na aflevering schriftelijk te reclameren bij
verkoop@bestfish.nl. Chauffeurs zijn hiertoe niet beslissingsbevoegd. Wanneer u
reclameert dient u ons in de gelegenheid te stellen om de betreffende producten te
inspecteren. Hiervoor zullen wij de betreffende producten door onze chauffeurs retour
laten nemen.

Geleverde goederen worden wekelijks gefactureerd. Hierbij vindt facturatie plaats o.b.v. de
pakbonnen. Dit zijn in principe dag-facturen. Mocht uw voorkeur uitgaan naar
verzamelfacturen dan kunnen wij in onderling overleg hieromtrent afspraken maken.
Onze betalingstermijn is 14 dagen tenzij anders overeengekomen.

Handtekening

Datum

