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ONLINE SERVICE DEALER INFORMATIE

Debiteurnummer 

Bedrijfsnaam 

Contactpersoon  

Aanhef De heer         Mevrouw

Voorletter(s)

Voornaam

Achternaam

ONLINE SERVICE KLANT INFORMATIE

Een KvK uittreksel meesturen. Bij ontbrekende KvK gegevens, a.u.b. onderstaande gegevens invullen:

Bedrijfsnaam

KvK registratienummer 

Bezoekadres 

Postcode en plaats

Soort bedrijf Akkerbouwbedrijf 

 Hoveniersbedrijf

 Grondverzet handel/reparatie bedrijf 

 Intern transport handel/reparatie bedrijf 

 Landbouw handel/reparatie bedrijf  

 Tuin&Park handel/reparatie bedrijf

 Loonbedrijf landbouw 

 Loonbedrijf grondverzet

 Overheid

 Recreatie, cultuur en sport

 Veeteeltbedrijf

 Anders, namelijk

Aantal werkzame personen 
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Contactpersoon  

Aanhef    De heer         Mevrouw

Voorletter(s) 

Voornaam

Achternaam

Functie 

Telefoonnummer Vast

Telefoonnummer Mobiel

E-mailadres 1 voor verzending van orderbevestiging / verzend bon

E-mailadres 2 voor promotionele doeleinden

U mag via e-mailadres 2 benaderd worden over speciale aanbiedingen      Ja  Nee 

Leveringsgegevens

Levering              Direct*          Indirect

Bij levering direct             Dag               Nacht**

*Indien leveradres afwijkt van KvK adres, a.u.b. leveradres vermelden:

Adres

Postcode en Plaats

**Duidelijke plattegrond verplicht bij Direct Nacht 

Account
Als u producten wilt bestellen via onze webshop, vul dan dit formulier in en stuur het naar ons op. Als wij u accepteren als klant, zullen wij een account openen op uw 
naam en ontvangt u hiervan een bevestiging. U krijgt een gebruikersnaam en bijbehorend wachtwoord. Houd er rekening mee dat u zelf verantwoordelijk bent voor 
het zorgvuldig bewaren en gebruiken van de gebruikersnaam en het bijbehorende wachtwoord, alsmede voor elk kwaadwillig of onrechtmatig gebruik. Ze zijn strikt 
persoonlijk en niet overdraagbaar. Uw account kan door ons per direct worden beëindigd als wij dit noodzakelijk achten. De gebruikersnaam en/of het wachtwoord 
worden in dat geval onbruikbaar en u hebt niet langer toegang tot de webshop.

Verzamelen en gebruik van gegevens
Om aankopen via onze webshop mogelijk te maken, biedt de Kramp Groep BV (“Kramp”; geregistreerd adres Breukelaarweg 33, 7051 DW, Varsseveld, Nederland, 
KvK-nr. 09219396) ondersteunende diensten aan. Om Kramp in staat te stellen deze diensten te verlenen, moeten wij bepaalde gegevens van u/uw bedrijf, zoals 
contactgegevens, gegevens over betalingen, facturen en bestelde producten (“de gegevens”) delen met Kramp. Door ondertekening van dit registratieformulier stemt u 
ermee in dat dergelijke gegevens door ons aan Kramp worden verstrekt en dat Kramp deze gegevens mag gebruiken voor het genoemde doel. De gegevens worden 
opgeslagen en bewaard op een veilige en beschermde manier en zullen niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan het mogelijk maken van aankopen via de 
webshop. De gegevens zullen niet langer dan noodzakelijk worden bewaard, noch worden overgedragen of ter beschikking worden gesteld aan andere partijen of 
verwerkt buiten de Europese Economische Ruimte. U bent vrij ons op elk moment te contacteren om alle persoonlijke gegevens die wij over u bewaren te bekijken en/of 
te wijzigen, of indien u wenst de toestemming voor het gebruik van uw informatie in te trekken, zoals hierboven beschreven. 

Datum 

Handtekening Online Service Dealer Handtekening klant van Online Service Dealer
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