
   
 
INSCHRIJFFORMULIER AANVOERDER PLANTION  
 

О  LID, hiervoor ook ledenformulier invullen      О   GASTLID, hiervoor ook ledenformulier invullen 

 

О  LOSSE ZENDER   О CONTRACTZENDER О BUITENLANDSE ZENDER 

 
Bedrijfsnaam   : _________________________________________________________ 

Kvk- registratienr. : __________________natuurlijk persoon / VOF /  BV /  NV / Maatschap 

Straat     : _________________________________________________________ 

Postcode/woonplaats : _________________________________________________________ 

Telefoonnummer         : ____________________________________________  

E-mail adres  : _________________________________________________________ 

E-mail adres facturen : _________________________________________________________ 

Bedrijfsadres (indien dit anders is dan het bovenstaande adres): 

____________________________________________________________________________ 

Soort bedrijf        : ____________________________________________________ 

Contactpersoon   : ____________________________________________________  

Mobiel nummer   : ____________________________________________________ 

EAB mailadres   : ____________________________________________________ 

Kloknaam   : ____________________________________________________ 

Land herkomst producten :____________________________________________________ 

Relatie met andere veilingen: nee   /   ja, welke: ______________________________________   

Relatie met deze veiling: ____________________(bv lid of losse zender) Nr.:_______________ 

 

Ondergetekende verklaart bekwaam te zijn overeenkomsten aan te gaan, niet in staat van faillissement te 

verkeren en akkoord  te gaan met hiervoor verstrekte gegevens, de voorwaarden zoals verwoord in het 

Bedrijfsreglement van  Plantion en overige voorwaarden om tot aanvoerder te worden toegelaten. 

Ondergetekende stemt in met de privacy verklaring  zoals deze op de website van Plantion  te vinden is. 

Voor uw aanvraag als lid of gastlid geldt eveneens dat u door deze ondertekening akkoord bent gegaan 

met de statuten van Coöperatie Plantion u.a..  

 
 
Aldus naar waarheid opgemaakt, 
 
 
Datum, _______________________________ Naam: _________________________________ 
 
 
Handtekening,  ________________________________________________ 



   
 
 

OPGAVEFORMULIER VOOR TOEPASSING BTW-TARIEF 
 
Normaliter stuurt de partij die goederen levert ook de factuur met het juiste BTW percentage. 
Plantion neemt deze taak van u over door voor u een creditnota te maken. Dat wij het juiste 
BTW-percentage hanteren, blijft echter uw verantwoordelijkheid. 
Wij verzoeken u dan ook de juiste regeling en het bijbehorende BTW-nummer in te vullen. 
======================================================================= 
 
Ondergetekende :  
 
Naam  :___________________________________________________________ 
 
Adres  :___________________________________________________________ 
 
PC/woonplaats :___________________________________________________________ 
 
BTW identificatienummer: ____________________________________________________ 
 
verklaart dat hij/zij met betrekking tot de goederen vermeld in tabel 1 letter A van de Wet op de 
Omzetbelasting 1968, welke worden geleverd aan Plantion. 
 

 

 
FINANCIELE GEGEVENS 
 
Uw  bankgegevens: 

 
IBAN _____________________________________________ 
 
BIC  ______________________________________________ 
 
 
Uw tegoed zal conform het veilingreglement op bovenstaand rekeningnummer worden overgemaakt. 
Bij een te betalen saldo zult u van Plantion een machtiging ontvangen voor het incasseren van gemaakte 
kosten. 
 
 
Datum:___________________________ Naam: _______________________________________ 
  
 
 
Handtekening: __________________________________________________________________ 
  



   
 

 
INSCHRIJFFORMULIER  (GAST)LEDENREGISTER     
 
Bedrijfsgegevens: 
 
Bedrijfsnaam :______________________________________________________ 
 
Bedrijfsadres :______________________________________________________ 
 
PC en Woonplaats :___________________________ KvK nummer: _______________ 
 
Rechtsvorm van het bedrijf, s.v.p. aangeven:  
 
Natuurlijk persoon / Maatschap / Vennootschap onder firma / B.V. / N.V. 
 
Eigenaar(en): 
 

1. Naam               :____________________________________________________ 

 
Geboortedatum:_________________________Aandeel in het bedrijf:___________% 

 
2. Naam               :____________________________________________________ 

  
Geboortedatum:_________________________Aandeel in het bedrijf:___________% 
 

3. Naam               :____________________________________________________ 

  
Geboortedatum:_________________________Aandeel in het bedrijf:___________% 
 

4. Naam               :____________________________________________________ 

  
Geboortedatum:_________________________Aandeel in het bedrijf:___________% 
 

  
Datum: __________________________________ 
 
 
Handtekeningen: 
 
1. 2. 
 
 
 
3. 4. 
 
 
Wijzigingen in bovenstaande gegevens s.v.p. schriftelijk doorgeven in verband met beheer 
ledenkapitaal. 

 


