
Klantformulier
Exertis Pro AV Benelux



Bedankt voor het aanvragen van het klantformulier bij
Exertis Pro AV Benelux

Stappen om een klantaccount te openen

Checklist

Zorg ervoor dat alle onderdelen van het klantformulier volledig zijn ingevuld en dat al het
gespecificeerde materiaal en de handtekeningen zoals hieronder vermeld, zijn bijgevoegd/
gehandhaafd voordat u de formulieren naar bovenstaand adres terugstuurt. 

Na ontvangst en verificatie van alle documenten voeren wij een telefonische check uit.

Zodra uw ingevulde klantformulier is ontvangen door Exertis Pro AV Benelux,
wordt u binnen 5 werkdagen op de hoogte gesteld. 

Uittreksel Kamer van Koophandel.
Een leeg factuurblad waarop NAW-gegevens, BTW nummer en bankrekening(en) zichtbaar zijn.
Het gehele document is op de daarvoor aangewezen plekken ondertekend en gedateerd door
geautoriseerd persoon.

Vul het volgende klantformulier volledig in en stuur deze vervolgens terug naar: info@exertis.nl.
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Vragen of onduidelijkheden?
Stuur een e-mail naar ons salesteam via info@exertis.nl.



  Hetzelfde als factuuradres Afleveradres*

Land  

Rekeningnummer
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JA, ik geef hierbij akkoord aan Exertis Pro AV Benelux voor digitale facturering.

Faxnummer

Algemeen e-mailadres

BTW-nummer

Bedrijfsgegevens 
Algemene info (volgens inschrijving KVK)

Volledige bedrijfsnaam

KVK-nummer

Website

Algemeen telefoonnummer

Naam bank

Factuuradres

Straatnaam/postbus

Postcode/plaats

  Anders, namelijk:  

Straatnaam/postbus 

Postcode/plaats 

Land

Functie

E-mailadres

Functie

E-mailadres

Functie

E-mailadres

Voor- en achternaam

(Mobiel) telefoonnummer

Functie

E-mailadres

JA, ik ben bevoegd om namens de organisatie te ondertekenen.

* Indien u meerdere afleveradressen heeft, neem dan contact op met 
info@exertis.nl om deze separaat door te geven.

Hoofdcontactpersoon (tekenbevoegd)

Voor- en achternaam

(Mobiel) telefoonnummer

Contactpersoon Inkoop

Voor- en achternaam

(Mobiel) telefoonnummer

Contactpersoon Logistiek

Voor- en achternaam

(Mobiel) telefoonnummer

Contactpersoon Finance

Linde Ploegmakers
Markering



Naam

Functie

Datum
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Verklaring

Ik vraag hierbij een klantaccount aan bij Exertis Pro AV Benelux en verklaar dat de 
verstrekte informatie volledig en juist is. De algemene voorwaarden, zoals vermeld op de 
website www.exertis.nl, zijn gelezen en ondertekend en ik begrijp dat deze van tijd tot tijd 
kunnen worden gewijzigd. Alle relevante bijlagen zoals gevraagd zijn bij dit formulier 
gevoegd. Ik, ondergetekende, heb de voorwaarden gelezen en ga hiermee akkoord:

Handtekening

www.exertis.nl
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