
 

 

 
 
 
 

KvK 12037175 
BTW NL133363181B01 
 
bank 1077 27 951 
NL60RABO0107737951 

GRIFFIOEN SOFTWARE & SERVICES 

ir. Huibert van Andel 
De Horstweg 97 
5926 RM   Hout-Blerick 

telefoon 077-3547792 
mobiel 0650-277005 
email info@opdepc.nl  

November  2014 

Aanvraagformulier abonnement domeinnaam 
Gewenste domeinnaam: __________________________________ 

Naar welke website wilt u deze domeinnaam laten verwijzen?: __________________________________ 

 

gegevens domein-aanvrager 

 
Naam bedrijf/instelling: ________________________________________________ 

Administratieve contactpersoon: ________________________ Email adres: ___________________________ 

Technische contactpersoon: ________________________ Email adres: ___________________________ 

Vestigingsadres: ________________________________________________ 

Postcode en plaats: ________________________________________________ 

Postadres: ________________________________________________ 

Postcode en plaats: _____________________________ Telefoon: ___________________________ 

Kvk-nummer en plaats: _____________________________ Rechtsvorm: ___________________________ 

Betaling :     SEPA incassomachtiging 

 [X] Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Griffioen Software en Services doorlopende 
incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens dit 
abonnement en uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de 
opdracht van Griffioen Software en Services. 
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken 
na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. 

 Ons Incassant ID is:  NL42ZZZ120371750000 

 Uw IBAN rekeningnummer: _____________________________ 

voorwaarden 

Deze overeenkomst aangegaan voor steeds gehele jaren en een beëindiging moet een maand voor het einde van de vervaldatum zijn ingediend. 
Indien uw domeinnaam alleen geregistreerd kan worden voor meerdere jaren, loop deze overeenkomst ook tenminste voor dezelfde termijn. U 
krijgt hiervan bericht. De overeenkomst wordt pas beëindigd, met inachtneming van de opzegtermijn, na schriftelijke opzegging. 

Op al onze transacties zijn de algemene voorwaarden van Griffioen Software en Services van kracht. Deze kunt u vinden op 
http://www.opdepc.nl/AlgemeneVoorwaarden.pdf.  

Ondergetekende verklaart de Algemene Voorwaarden van Griffioen Software te hebben ontvangen en te hebben gelezen en verklaart hiermee 
akkoord te gaan.* Betreffende de inhoud van uw site, zal ondergetekende de "etiquette- en spelregels" naleven. Deze kunt u vinden op 
http://www.opdepc.nl/internet-basis-spelregels.html. 

Ondergetekende verklaart bevoegd te zijn dit aanvraagformulier in te vullen, te tekenen en dit juist, volledig en naar waarheid te hebben gedaan, 

* De voorwaarden kunnen u nogmaals op verzoek worden toegezonden. 

Ondertekening 

 

Datum: _____________________ Plaats: _____________________ 

Naam: ________________________________________________ 

Handtekening: ________________________________________________ 


