Aanmeldformulier
Bedrijfsnaam
Adres
Postcode
KvK nummer

Plaats
RDC nummer

U heeft gekozen voor het pakket:
CENTRAAL beheer van álle taxaties, handelsbiedingen en -bestemmingen voor al uw vestigingen.
€ 125,- per maand (abonnement wordt per jaar vooraf gefactureerd)

Taxatiebeheer Pro





Uit te breiden met:
InruilModule

Alle functionaliteiten van het Taxatiebeheer w.o. gegarandeerde biedingen,
B2B prijsindicatie en Taxatie app plus:

Centrale bestemmingsbeslissing en ondersteuning van verkopers bij taxaties

Digitaal binnen melden van inruilauto’s en actueel overzicht van verwachte voorraad

Zeer uitgebreide statistieken & exportmogelijkheden naar CSV-bestand
Leadgenerator voor uw eigen website
€ 25,- per maand, per vestiging



☐

Leadgenerator voor uw website in úw huisstijl
Lead Management module

€ 175,- eenmalige opstartkosten.
In overleg kunnen wij de InruilModule geheel in uw eigen look & feel aanleveren
Ik ga akkoord met de voorwaarden die te vinden zijn op www.autotaxatiepartners.nl/voorwaarden.
Naam
Functie
E-mail direct
Tel. direct
Handtekening

DOORLOPENDE MACHTIGING SEPA
Door ondertekening van dit machtigingsformulier, geeft u toestemming aan [A] Autotaxatie Partners B.V. om doorlopend incassoopdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven en aan [B] uw bank om doorlopend een bedrag
van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Autotaxatie Partners. 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.
Naam incassant

Autotaxatie Partners B.V.

Adres

Europaweg 216-A

Postcode + woonplaats

7336 AR Apeldoorn

Land

Nederland

Incassant ID

NL52ZZZ587247100000

Kenmerk machtiging
Reden betaling

Software licentie

Naam geïncasseerde
Adres
Postcode + woonplaats
Land

Nederland

IBAN Rekeningnummer
Plaats en datum
Handtekening
Retourneer dit formulier ondertekend aan Autotaxatie Partners BV per post, per fax of via mail.
(Graag iedere vestiging afzonderlijk aanmelden)
Alle producten zijn per maand opzegbaar, u zit er dus niet voor een jaar aan vast.
*** alle gekochte auto’s worden gecontroleerd én betaald vóór transport! ***
Europaweg 216-A | 7336 AR Apeldoorn | Postbus 414 | 7300 AK Apeldoorn
T: (088) 88 33 222 | F: (088) 88 33 223 | E: info@autotaxatiepartners.nl | W: www.autotaxatiepartners.nl
Autotaxatie Partners B.V. | KvK nummer: 58724710 | BTW nummer: NL 853154910B01

