Overdracht frankeermachine

Hierbij ontvangt u het formulier die nodig is om de overdracht van een frankeermachine mogelijk te maken. We
verzoeken u vriendelijk deze formulieren door de nieuwe eigenaar te laten invullen en zowel door de huidige
als nieuwe eigenaar te laten ondertekenen. Wij zullen zorg dragen voor de administratieve afhandeling.
De kosten voor de overdracht à € 120,00 en de eventuele kosten voor de aanpassing en plaatsing van de
adresstempel worden bij de nieuwe eigenaar in rekening gebracht. Bedragen zijn exclusief BTW.
We benadrukken dat een overdracht niet door ons in behandeling genomen wordt, zolang er bij de huidige
eigenaar sprake is van openstaande posten in onze administratie. Voor eventuele vragen kunt u altijd contact
met ons opnemen via telefoonnummer 02 720 61 28.
Wilt u het formulier invullen, ondertekenen en aan ons retourneren?
Dit kan per post naar: FP Francotyp, Quellinstraat 49, B-2018 Antwerpen.
Maar ook per scan/e-mail naar info@francotyp.be of per fax naar 02 725 16 82.
Wij vertrouwen erop u hiermee van dienst te zijn en zien uw reactie met belangstelling tegemoet.

FP Francotyp
Customer Support
02 720 61 28

Francotyp Postalia NV
Quellinstraat 49,
2018 Antwerpen
+32 (0) 2 720 61 28
info@francotyp.be

OVERDRACHT FRANKEERMACHINE
Datum overdracht: …../.…./………..

Naam van de firma
Straat en nr.
Postcode + Gemeente
BTW-nr. BE
Contactpersoon

Naam van de firma
Straat en nr.
Postcode - Gemeente
BTW-nr. BE
Contactpersoon

Type
Cliché-nummer (Bxxx xxxxx)
Machinenummer
Tellerstanden op datum van
overname
zie Menu / Register

Vorige gebruiker

Naam
E-mailadres
Nieuwe gebruiker

Naam
E-mailadres
Gegevens frankeermachine

Degressief

(Verbruiksteller R2)

Progressief

(Controlesom R3)

Bankrekening voor oplading
Machine moet gelinkt
worden aan
(gelieve aan te duiden)

Indien persoonlijk:

 Transitrekening
 Persoonlijke rekening

BE………………………………………………
Enkel rekening van bpost bank

Wij wensen er uw aandacht op te vestigen dat het bedrag dat reeds op de frankeermachine staat,
onderling gefactureerd moet worden.

Handtekening en stempel vorige gebruiker

Handtekening en stempel nieuwe gebruiker

