Proximus NV van publiek recht
Koning Albert II-laan 27
B-1030 Brussel

Herinnering : Het geleverde materiaal moet in overeenstemming zijn met de voorwaarden van het Koninklijk
Besluit van 12 oktober 2004 betreffende de preventie van de gevaarlijke stoffen in de elektrische en
elektronische installaties.

BESTELLING

Ter attentie van:

Bestelling Nummer : 45xxxxxxxx
Contract Nummer : 46xxxxxxxx
Bestelling Datum : dd/mm/yyyy
Verantwoordelijke :
Telefoon :
Inkoop Contact :
Helpdesk Procurement
Telefoon :
+32 800 92132
Boekhouding Contact :
Telefoon :
Leverancier Nr : Bxxxxxxxxx

NAAM VAN LEVERANCIER
STRAATNAAM NR
POSTCODE – STAD
Land
Brussel,

00/00/0000

Leveringsadres:

Factuur te versturen naar:

Naam van de aanvrager

PROXIMUS
Postbus 10600
1140 EVERE-HAACHT
BTW: BE0202.239.951
IBAN: BE98 3751 0297 6693
BICS/SWIFT: BBRUBEBB
RPR BRUSSEL

STRAATNAAM NR
POSTCODE – STAD
BE

Wij vragen een ontvangstbevestiging voor de bestelling van de volgende artikelen (en de
vooropgestelde leveringsdata):
Artikel
00010

Materiaal/Beschrijving
Beschrijving van artikel
Datum van Levering : dd/mm/yyyy

Aantal Eh
0,00 PC

Prijs/Eh
0,00 / 1

Totaal in EUR

Netto Bedrag
0,00

0,00

Leveringscondities:

Deze bestelling is onderhevig aan de voorwaarden van het contract hierboven vermeld. Indien geen enkel contract
vermeld is, dan zijn de algemene termijnen en voorwaarden van toepassing (beschikbaar op
www.proximus.com/supplier).
De leverancierzal zich houden aan de in voege zijnde "Code van Ethisch Aankopen" die op geregelde tijdstippen
aangepast wordt, en zal verzekeren dat deze code gerespecteerd wordt door zijn Vertegenwoordiger. Deze code is ook
beschikbaar op de site www.proximus.com/supplier.
Alvorens uw factuur te sturen (naar het adres hiervoben vermeld), gelieve u ervan te vergewissen dat het adres voor
facturatie, BTW nummer van onze maatschappij en het PO nummer van deze bestelling correct vermeld zijn.
Daarenboven dient uw factuur volledig gebaseerd te zijn op de exacte informatie van de bestelling (hoeveelheden en
eenheidsprijzen).
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Handtekening:

Deze bestelling is onderhevig aan de voorwaarden van het contract hierboven vermeld. Indien geen enkel contract
vermeld is, dan zijn de algemene termijnen en voorwaarden van toepassing (beschikbaar op
www.proximus.com/supplier).
De leverancierzal zich houden aan de in voege zijnde "Code van Ethisch Aankopen" die op geregelde tijdstippen
aangepast wordt, en zal verzekeren dat deze code gerespecteerd wordt door zijn Vertegenwoordiger. Deze code is ook
beschikbaar op de site www.proximus.com/supplier.
Alvorens uw factuur te sturen (naar het adres hiervoben vermeld), gelieve u ervan te vergewissen dat het adres voor
facturatie, BTW nummer van onze maatschappij en het PO nummer van deze bestelling correct vermeld zijn.
Daarenboven dient uw factuur volledig gebaseerd te zijn op de exacte informatie van de bestelling (hoeveelheden en
eenheidsprijzen).
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