Aanmeldingsformulier nieuwe klanten/leveranciers

Wij danken u voor de interesse in het openen van een nieuw account bij New Way B.V.
Bijgaand vind u het aanmeldingsformulier en een kopie van onze standaard voorwaarden en condities.
Hieronder hebben wij uiteengezet welke benodigde informatie vereist is en waar u het aanmeldingsformulier na het invullen naar toe kunt sturen.
*

Zorgt u ervoor dat het formulier volledig is ingevuld, indien niet alles is ingevuld kunnen wij u
verzoeken dit alsnog te doen voor wij uw aanmelding in behandeling kunnen nemen.

*

Houd u er rekening mee dat wij een kopie van uw meest recente jaarcijfers kunnen vereisen.
Indien wij dit nodig achten en u hier over informeren zullen wij uw aanmelding pas verder in
behandeling nemen na ontvangst hiervan.

*

Graag onderstaande documenten samen met het aanmeldingsformulier mee sturen.

(Alle informatie die u ons geeft, wordt strikt vertrouwelijk behandeld).
-

KvK registratie
Hoedanigheidsverklaring (btw-nummer)
Bankgegevens (Op bedrijfsbriefpapier)
Kopie recente energie- of telefoonrekening van het kantooradres
Identificatiedocument van directie (paspoort of rijbewijs)

De benodigde informatie kunt u mailen naar: debby@newwayinternational.nl

New Way B.V.

C.o.C. nr 34305968

Tel: +31 6111 985 33

Bank: Rabobank

Rotterdam Airportplein 22 VAT nr NL820596620B01

Mail: debby@newwayinternational.nl

Iban: NL80RABO0337632626

3045 AP Rotterdam

Website: www.newwayinternational.nl Swift code: RABONL2U

Bedrijfsnaam:

KvK nummer:

BTW nummer:

Fiscaal adres:

Leveringsadres:

Website: www.

Omschrijving bedrijfsactiviteiten:

Datum van oprichting:

Aantal werknemers:

Einde Boekjaar:

Contactgegevens crediteurenafdeling:
Naam:
Email:

Maand:

Jaar:

Details Accountant:
Naam:
Adres:

Banknaam:
Rekeningnummer:
Sortcode:

Email:

Hoeveel jaar zit u bij deze bank:

Geef in de onderstaande vakken details van 2 onafhankelijke zakelijke referenties:
Naam:

Naam:

Adres:

Adres:

Telnr:
Email:

Telnr:
Email:

New Way B.V.

C.o.C. nr 34305968

Tel: +31 6111 985 33

Bank: Rabobank

Rotterdam Airportplein 22 VAT nr NL820596620B01

Mail: debby@newwayinternational.nl

Iban: NL80RABO0337632626

3045 AP Rotterdam

Website: www.newwayinternational.nl Swift code: RABONL2U

Belangrijke informatie:
Houd er rekening mee dat alle goederen pas zullen worden vrijgegeven zodra de betaling ontvangen
is op onze bankrekening.
Alle bestellingen vereisen een officiële aankooporder op briefpapier van uw onderneming.
Vanwege onze verplichting onderzoek te doen naar de betrouwbaarheid van onze relaties, vragen wij
een recente kopie van uw energie- of vaste telefoonrekening als bewijs van uw adres. Wij accepteren
alleen facturen aan uw onderneming direct geadresseerd en geen facturen voor mobiele nummers.
Als u kantoor huurt en geen mogelijkheid heeft één van de bovenstaande facturen te overhandigen
kunnen wij een kopie accepteren van uw huurovereenkomst of een factuur van uw verhuurder.
Alle verstrekte informatie wordt natuurlijk strikt vertrouwelijk behandeld.

Gelieve hieronder te tekenen als bevestiging dat u akkoord gaat met onze voorwaarden. Let op:
alleen een geauthoriseerd persoon mag tekenen en bevestigen dat alle door u verstrekte gegevens
juist en correct zijn.

Volledige naam:

Positie:

Handtekening:

Datum:

New Way B.V.
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Vul onderstaande vragenlijst in als onderdeel van uw aanmeldingsaanvraag en aarzel niet om contact
met ons op te nemen als u één van de onderstaande vragen wilt verduidelijken:
1) Bent u als bedrijf betrokken geweest bij fiscale geschillen met de belastingdienst?
Zo ja dan gelieve informatie te verstrekken:
2) Zijn uw aandeelhouders of directie bij de huidige onderneming of bij voorgaande bedrijven ooit
geïnformeerd over eventuele fiscale verliezen of onregelmatigheden onder haar leveranciers?

J/N

3) Bent u of één van uw directieleden gediskwalificeerd om op te treden als directie?
Zo ja gelieve informatie te verstrekken:

J/N

4) Welke van onderstaande beschrijvingen is van toepassing op uw onderneming?

J/N
J/N
J/N
J/N

A) Distributeur
B) Groothandel ( back to back )
C) Retailer of online retailer
D) Groothandel die levert aan winkeliers of online retailers
5) Hoeveel jaar bent u werkzaam in de Telecombranche?
6) Welke onderzoeken voert u uit voordat u een samenwerking met een bedrijf aangaat?

7) Bent u vertrouwd met artikel 42C van dee Invorderingdswer 1990 omtrent de hoofdelijke
aansprakelijkheid van ondernemers in de keten voor BTW fraude van risico goederen?

J/N

8) Ontvangt of maakt u betalingen van of naar derden die niet uw directe leverancier of klant zijn?

J/N

9) In welke regio's, indien van toepassing, distribueert u producten?

J/N
J/N
J/N
J/N
J/N
J/N
J/N

A) Europa en Engeland
B) Midden-Oosten
C) Azië
D) Noord-Amerika
E) Zuid-Amerika
F) Afrika
G) Kanaaleilanden
New Way B.V. neemt haar verantwoordelijkheden om onderzoek te doen naar de betrouwbaarheid van
nieuwe relaties zeer serieus en na ontvangst van het ingevulde aanmeldingsformulier en ondersteunde
documenten zullen wij een controle uitvoeren dat bovengenoemde informatie correct is.
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