Postbus 16, 2460 AA Ter Aar, Netherlands
Bank: ABN AMRO MeesPierson,
IBAN-nummer: NL31ABNA0247407135
Swift-code:
ABNANL2A
K.v.K. Leiden:
30089713
BTW nummer: NL 009794633B01
Telefoon:
+31 (0)172 53 78 79
Fax:
+31 (0)172 53 98 68

Abonnement Levensmiddelenkrant
Ja, ik abonneer mij tot wederopzegging op de uitgave Levensmiddelenkrant en ga akkoord met de algemene
voorwaarden van Ondernemers Pers Nederland BV. Levensmiddelenkrant verschijnt 1x per 2 weken op
dinsdag/woensdag. De abonnementsprijs bedraagt € 198, - excl. BTW per jaar. Abonnementen lopen automatisch
door, tenzij 30 dagen voor de vervaldatum schriftelijk wordt opgezegd. Adreswijziging: drie weken van tevoren
schriftelijk doorgeven.
Bedrijfsnaam
Mijn eigen naam
Functie
Verzendadres
Postcode en plaats
Factuuradres
Postcode en plaats
Telefoonnummer
Faxnummer
E-mail adres

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

U gaat akkoord met onze voorwaarden

:

ja

Ik heb kennis gemaakt met Levensmiddelenkrant via:

nee

Paraaf:

Collega

Advertentie

iets anders, nl

"In verband met de beperkingen die de tabakswet stelt aan de reclame voor tabaksproducten is het noodzakelijk
om aan de hand van onderstaande gegevens te bepalen of u een versie van ons vakblad met of zonder
tabaksreclame dient te ontvangen. Wij verzoeken u om middels het aankruisen van de opties kenbaar te maken
welke situatie voor dit abonnement geldt:
abonnee is werkzaam in de tabakshandel
abonnee is werkzaam bij of eigenaar van een tabaksverkooppunt (art. 1, lid h, tabakswet)
geen van bovenstaande opties is op dit abonnement van toepassing
Ondernemers Pers Nederland mag mijn email adres gebruiken voor het toesturen van branche informatie.
Ja
Nee
Datum:

Handtekening:

Op deze bestelling, alsmede op alle aanbiedingen en mededelingen van Ondernemers Pers Nederland BV, zijn van
toepassing de Algemene Voorwaarden van Ondernemers Pers Nederland BV, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te
Leiden d.d. 01 september 2004 onder nummer 30089713, welke zijn bijgesloten. Wij wijzen toepasselijkheid van eventuele
door opdrachtgevers en anderen gehanteerde voorwaarden uitdrukkelijk van de hand.

Stuur dit formulier naar:
Ondernemers Pers Nederland BV, t.a.v. de abonnementenafdeling, Postbus 16, 2460 AA Ter Aar of per mail naar
inez@levensmiddelenkrant.com
Op overeenkomsten, alsmede op alle aanbiedingen en mededelingen van Ondernemers Pers Nederland BV, zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden van Ondernemers Pers Nederland BV, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Leiden d.d.
1 september 2004 onder nummer 30089713, welke kosteloos worden toegezonden. Wij wijzen toepasselijkheid van eventuele door opdrachtgevers en anderen gehanteerde voorwaarden uitdrukkelijk van de hand.
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