
AANMELDINGSFORMULIER
Let op: uw eerste bestelling dient plaats te vinden binnen 14 dagen na activering van uw 
account met een eerste minimale orderwaarde van € 350,- (excl. BTW). Dit bedrag dient 
vooruit betaald te worden. 

Gelieve dit aanmeldingsformulier ons te doen toekomen, vergezeld van een uittreksel van de Kamer van 
Koophandel niet ouder dan 6 maanden en een kopie van een geldig legitimatiebewijs van de ondertekenaar. 
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 Identificatiegegevens (velden met een * zijn verplicht) 

 Bedrijfsnaam* 

 Contactpersoon* 

 Functie contactpersoon* 

 Bedrijfsactiviteit* 

 Contactpersoon administratie* 

 Bezoekadres* 

    Postcode / Plaats* 

    Land* 

 Afleveradres*

   Postcode / Plaats*

   Land*

 Telefoonnummer algemeen* 

 Telefoonnummer administratie 

 Mobiel telefoonnummer 

 Faxnummer algemeen Fax. administratie 

E-mailadres algemeen*

E-mailadres digitale facturen*

E-mailadres administratie

 Website 

 KVK-nummer* 

 BTW-nummer* 
 Aanvullende gegevens 
 Aantal werknemers 

 Uw assortiment 
(aankruisen wat van toepassing is) 

Software Consumentenelektronica Computers & hardware 

Gaming POSA & PTR 

 Bent u geïnteresseerd in onze elektronische mailingen met nieuwe productinformatie en scherpe acties? 

 Ja   Nee 

 Algemene voorwaarden (zonder akkoord kunnen wij u niet als klant accepteren) 

 Door ondertekening van dit formulier geef ik aan akkoord te zijn met de ontvangen Algemene Voorwaarden van Micromedia B.V. 
 te Nijmegen, KvK 09139118 zoals gedeponeerd d.d. 14 juli 2004, bij de Kamer van Koophandel te Arnhem. 

Datum: …………………………………………… Handtekening: …………………………………………… 
Functie: …………………………………………… 
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