
   
 
 

INSCHRIJFFORMULIER VOOR AANKOPEN VAN SIERTEELTPRODUCTEN  
 
 

О  Klok    О Bemiddeling   О  Groencentrum Plantion 

 
О  Plantion Digitale Marktplaats (PDM)    О  KOA 

 
 

Bedrijfsnaam   : _________________________________________________________ 

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

Factuuradres          : _________________________________________________________ 

Postcode/woonplaats : _________________________________________________________ 

Telefoonnummer         : _________________________________________ 

 E-mail adres  : _________________________________________________________ 

Bedrijfsadres (indien dit anders is dan het factuuradres): 

____________________________________________________________________________ 

Soort bedrijf       : _________________________________________________________ 

Contactpersoon  : _________________________________________________________  

Mobiel nummer  : _________________________________________________________ 

Koopt op andere veilingen : ja, waar: ____________________________/ nee  

 

Aanvullende gegevens voor klokaankopen 

Naam inkoper   : _________________________________________________________ 

Naam commissionair  : ______________________________ Debnr._____________________ 

 

Ondergetekende verklaart dat bovenstaande gegevens naar waarheid zijn opgemaakt, niet in staat 

van faillissement te verkeren en bekend te zijn met het Bedrijfsreglement van Plantion en overige 

voorwaarden om tot koper te worden toegelaten. Ondergetekende stemt in met de privacy verklaring  

zoals deze op de website van Plantion  te vinden is. 

 
 
Aldus naar waarheid opgemaakt, 
 
 
Plaats, ____________________________ Datum, _______________________________ 
 
 
 
Handtekening,  ___________________________________________________________ 



   
 
BTW- GEGEVENS 
 
Ondergetekende :  
 
 Naam___________________________________________________________ 
 

Adres___________________________________________________________ 
 

PC/woonplaats___________________________________________________ 
 
 BTW identificatienummer___________________________________________ 
 
verklaart dat hij/zij alle goederen die zijn vermeld op de door Plantion afgegeven nota’s, geleverd zijn 
aan ondergetekende en vervoerd zijn naar: 
 
 Plaats:__________________________________________________________ 
 
  
 Land:___________________________________________________________ 
 
Wijzigingen in verband met bovenstaande zullen door ondergetekende schriftelijk worden 
medegedeeld, met vermelding van ingangsdatum. 
Ondergetekende geeft hiermede aan bereid te zijn op verzoek van de Nederlandse Belastingdienst 
nadere informatie te verstrekken omtrent de bestemming van de goederen. 
 
============================================================================= 

FINANCIELE GEGEVENS 
 

Betaalwijze:    О INCASSO * О PIN (€ 7,50 per nota) 

 

* Incasso verplicht bij Bemiddeling, PDM en KOA (bovenaan het formulier ingevuld) 
 
 
Uw bankgegevens: 

 
IBAN _____________________________________________ 
 
BIC  ______________________________________________ 
 
Werkwijze Plantion bij automatische incasso: 
Na goedkeuring van de afdeling Financiële Administratie ontvangt u een doorlopende Bedrijven Euro 
Incasso machtiging. 
Deze machtiging dient u bij uw bank te (laten) registreren. Pas na de registratie kan automatische 
incasso plaatsvinden. 
Indien de financiële controle negatief is zal een bankgarantie c.q. borgsom worden gevraagd. 
 
 
Datum:___________________ Naam: ___________________________________ 
 
 
 
Handtekening: ______________________________________________________ 

 
 
 
 


