Datum

Kund Nr

Förnamn

Efternamn

Adress

Postadress

Tel hem

Tel arbete

Fax

Tel mobil

Tel stall

E.mail

Antal hästar

Hästras

Hästens arbete

Företag

Vägbeskrivning

Ovanstående uppgifter är de uppgifter vi har om er i vårt kundregister, vilket vi enligt den nya dataskyddsförordningen har skyldiighet att informera er om.
Namn på alla som är med på denna beställning

Produkt Nr

Produkt

Kvalitet

Mängd

Enhet

exempel 18-3070-1

1:a skörd HorseHage

R55

150

ton

Saknar du något i vårt sortiment? Hör gärna av dig!
Önskat leverans datum:
_______________________________________________________________________________
Retur pall lämnas: Ja



Betalning sker:

vid leverans, med  Bankkort  Kontant el check
mot faktura (ifylld ansökan, se nästa sida)
OBS: tidigare faktura kunder behöver fylla i omstående sida och godkänna att vi
lagrar dessa uppgifter






Nej



Storsäck för plasten önskas:

Ja 

Nej 

Kryssa i och skicka tillbaka om du ej vill ha fler utskick

OBS: BOKNINGSRABATT LÄMNAS ENDAST FÖR BESTÄLLNINGAR VIA DENNA INSKICKADE BLANKETT

Önskar Ni att få faktura på leveranser av foder och strö?
Fyll i nedanstående formulär och skicka den till oss. Vi gör en kreditundersökning och skickar sedan ett
godkännande till Er. Fakturering sker till den person eller företag som är angivet i ansökan och får ej ändras utan
ny kreditundersökning.
Fakturering kommer ej att godkännas om kreditundersökningen visar betalningsanmärkning eller annat som kan
innebära risk för problem med betalningar. Vi följer kreditundersökningsföretagets rekommendationer.
Våra fakturor är på 10 dagars betalning och en faktureringsavgift på 50 kr plus moms tillkommer. Efter förfallodagen debiteras påminnelseavgift med 50 kr och dröjmålsränta med 1,5% per påbörjad månad. Vid försenad
betalning, kommer rätten till att handla på faktura att omprovas.

Jag/Vi samtycker att Brunsbergs Foder och Strö behandlar nedanstående personuppgifter för att kunna fullgöra
omstående beställning.
Jag/Vi ansöker om att betala mitt/vårt inköp från Brunsbergs Foder och Strö mot faktura utgiven till följande person/företag:
Efternamn: _________________________________________ Förnamn: _______________________________
Företagsnamn: _______________________________________________________________________________
Person– el. org. Nummer: ______________________________________________________________________
Adress: ____________________________________________________________________________________
Tel: _______________________________________________________________________________________
________________________________________
______________________________________________
Ort och datum
Sökandes underskrift

Du har alltid rätt att enkelt kunna motsätta dig vår behandling av dina personuppgifter för marknadsföring. Du har
alltid rätt att återkalla ditt samtycke beträffande vår rätt att behandla dina personuppgifter.

