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  Postbus

  Nummer KvK (recente kopie bijvoegen)   

Bedrijfsgegevens

Wij willen gebruik maken van

Autoverhuur          Ja / Nee                  Truckwash          Ja / Nee

Contactpersoon

  Naam contactpersoon

  Land

  BTW - nummer

  IBAN

  Faxnummer

  e-mailadres algemeen

Telefoonnummers en e-mail

  Bedrijfsnaam

  Adres

  Postcode

  Woonplaats

Indien afwijkend, postadres

  e-mailadres contactpersoon

  BIC

  Postcode

  Woonplaats

  Telefoonnummer

Aanvraagformulier Diensten op Rekening

Indien gewenst, kunnen wij één of twee ordernummers op de factuur vermelden. Bij reservering van auto’s of bij 
gebruik van de truckwash zullen wij om deze ordernummers vragen. Mocht dit voor u van toepassing zijn, dan kunt 

u hieronder de omschrijving voor deze ordernummer(s) invullen. Mocht dit niet van toepassing zijn, dan kunt u 

deze velden leeg laten.

  Omschr. Ordernummer 1

  Omschr. Ordernummer 2

  e-mailadres voor facturen

  Ik wil graag de facturen via e-mail ontvangen                             Ja / Nee

  Functie contactpersoon
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Verzending facturen

Financiële gegevens

  In te vullen door Adriaanse Autoverhuur

  Debiteurnummer

Adriaanse Autoverhuur - Meerenakkerplein 55, 5652 BJ Eindhoven - 040-2513859 - www.adriaanseautoverhuur.nl



Incassant gegevens: Bankgegevens Incassant

H.O. Solidair BV Rabobank Eindhoven

Meerenakkerplein 55 BIC: RABO2NLU

5652 BJ Eindhoven IBAN: NL96RABO0153609370

Nederland Incassant-id: NL11ZZZ170692090000

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Handelsonderneming Solidair BV, handelend onder 

de naam Adriaanse Autoverhuur en Truckwash, om doorlopend incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om 

een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens de afname van diensten en aan uw bank om doorlopend een 

bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Handelsonderneming Solidair BV, 

handelend onder de naam Adriaanse Autoverhuur en Truckwash. Als u het niet eens bent met deze afschrijving 

kunt u deze laten terugboeken. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Doorlopende Machtiging

Aanvraagformulier Diensten op Rekening
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Na ontvangst van dit aanvraagformulier wordt het machtigingskenmerk per e-mail naar het hierboven ingevulde e-

mailadres gecorrespondeerd

Naam tekenbevoegde Datum

Handtekening

H.O. Solidair BV, handelend onder de naam Adriaanse Autoverhuur, hanteert de BOVAG Huurvoorwaarden. Een 

kopie van deze voorwaarden is bijgevoegd en tevens beschikbaar op http://www.adriaanseautoverhuur.nl. Door 

ondertekening van dit formulier verklaart aanvrager akkoord te gaan met deze voorwaarden. Overige 

(inkoop)voorwaarden worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. Betaling geschied middels automatische 

incasso, tenzij anders overeengekomen en schriftelijk bevestigd door H.O. Solidair BV. Aanvrager verklaart dit 

formulier naar waarheid te hebben ingevuld. 

Voorwaarden

  In te vullen door Adriaanse Autoverhuur

  Debiteurnummer

Adriaanse Autoverhuur - Meerenakkerplein 55, 5652 BJ Eindhoven - 040-2513859 - www.adriaanseautoverhuur.nl


