Payment Facilitator contract

m.b.t. aanvraag aanmelden extra betaalautomaat
V08.2017

				
(dit nummer kunt u terug vinden op uw factuur)

Klantnummer

1. Bedrijfsgegevens
Statutaire naam*
KvK nr.*		
Handelsnaam* (deze dient ook op uw printbon en KvK te staan)
Initialen/Achternaam contactpersoon*
Statutair vestigingsadres van het bedrijf conform KvK*
Postcode*			
Telefoon*
Correspondentie e-mailadres*

Niet inschrijfplichtig
De heer

mevrouw

Plaats*
Ja, ik geef toestemming voor het gebruik van mijn
e-mailadres t.b.v. commerciële activiteiten.**

BTW nr. (indien van toepassing)
Bent u lid van een brancheorganisatie? Indien ja, welke?

2. Bankgegevens voor uitbetaling van de pintransacties
IBAN* (Moet verplicht een zakelijke rekening zijn)

3. Handelswaren/diensten
Handelswaren/diensten conform KvK waarvoor u de Payment Facilitator Overeenkomst wilt gebruiken*

4. Factuuradres (indien anders dan statutair vestigingsadres)
Bedrijfsnaam
Adres
Postcode
E-mail voor facturatie

Plaats

5. Gegevens betaalautomaat (op te vragen bij uw betaalautomaatleverancier)
Locatieadres waar de automaat komt te staan
Adres*
Postcode*
CCV Terminal ID*
CT123456 (voorbeeld)			

Plaats*
Wederverkoper betaalautomaat*

Betaalautomaatleverancier*
Indien anders dan CCV
Twelve

Terugkoppeling wederverkoper gewenst*
E-mail
Nee/Ja
help@twelve.eu
Nee
Ja
Nee
Ja
Nee
Ja
Nee
Ja
Nee
Ja

6. Uittreksel Kamer van Koophandel
Nee, CCV Nederland hoeft geen recent rechtsgeldig uittreksel Kamer van Koophandel op te vragen. Deze stuur ik zelf mee.
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• Indien u bij ‘Uittreksel Kamer van Koophandel’ geen vink geplaatst heeft, geeft u CCV Nederland toestemming om een rechtsgeldig uittreksel van de Kamer van Koophandel aan te vragen.
De kosten hiervoor bedragen € 7,50 en worden door CCV Nederland bij u in rekening gebracht.
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Voor akkoord
• Deze Aanvraag wordt omgezet in een Overeenkomst na acceptatie door CCV.
•V
 ergeet u niet een kopie toe te voegen van: uw bankafschrift (verificatie) en uw identiteitsbewijs. Wij accepteren de volgende identiteitsdocumenten:
- Paspoort - Europese identiteitskaart - Verblijfsdocument.
•O
 p deze aanvraag zijn de meest recente Algemene Voorwaarden CCV Group B.V. samen met de Aanvullende Algemene Voorwaarden CCV inzake Betaalmethoden van toepassing.
Deze voorwaarden zijn in te zien/te downloaden via www.ccv.nl/algemenevoorwaarden. Door ondertekening van deze Aanvraag verklaart Klant akkoord te gaan met de
genoemde voorwaarden.
• De
 bovengenoemde Betaalautomaat zal worden toegevoegd aan het bestaande Payment Facilitator contract. Deze Betaalautomaat wordt onder dezelfde condities
opgevoerd zoals in de oorspronkelijke Overeenkomst is overeengekomen. Indien de gegevens voor bovenstaande Betaalautomaat afwijken van de oorspronkelijke Overeenkomst,
dan dient er een nieuwe overeenkomst te worden afgesloten.

U ontvangt voor de Betaalautomaten één factuur, tenzij de Betaalautomaat op een andere locatie staat.
Bedrijfsnaam*
Naam tekenbevoegd persoon*
Functie*
Plaats*
Datum*

(Indien van toepassing***)
Bedrijfsnaam
Naam tekenbevoegd persoon
Functie
Plaats
Datum

Handtekening*			

Handtekening

U kunt dit formulier per e-mail aan ons retourneren via sales@nl.ccv.eu
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* Verplicht invullen
** Dit betekent dat wij u aanbiedingen mogen doen van nieuwe producten / diensten.
*** Indien op het uittreksel van de KvK staat aangegeven dat er meerdere tekenbevoegde personen zijn, dienen alle personen te tekenen die volgens het uittreksel
KvK, dan wel de statuten, daartoe bevoegd zijn.
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