
30 dagen Kredietlimiet vereist:            Kruis aan indien nodig 
 
Verwachte kredietbehoefte  € ………………… / Maand 

Aantal jaren in zaken            ………………………………… 
 

 

  
  

WEDERVERKOPER AANVRAAGFORMULIER 

Hartelijk dank voor uw aanvraag om wederverkoper van onze producten te worden. Bonafide wederverkopers in apparatuur en 
systeemintegratoren geven wij graag handelskortingen. Om uw status vast te kunnen stellen, vragen wij u het gedeelte 
hieronder geheel in te vullen: 

 

 

Bedrijfsnaam …………………………………………..  

Straatnaam ………………………………………….. Afleveradres (ind afw) ………………………………………….. 

 

Postcode 
………………………………………….. 

             

            Postcode 
    

………………………………………….. 

 

 Woonplaats 
………………………………………….. Woonplaats ……………………………………….…. 

Land ……………………………………….…. Bedrijfsactiviteit ……………………………………….…. 

Telefoon ……………………………………….…. Klanten doelgroep ……………………………………….…. 

Email ……………………………………….…. Hardware wederverkoper JA / NEE 

Website ……………………………………….….   

 
   Belangrijke contactgegevens 
   Geef onderstaand de belangrijkste verkoopcontacten binnen uw organisatie aan die u op de hoogte wilt houden van nieuwe producten,  
   prijswijzigingen, speciale aanbiedingen, evenementen, enz. Deze informatie wordt nooit verstrekt of gedeeld met andere bedrijven en wordt alleen      
   gebruikt om belangrijke informatie met u te delen om u als wederverkoper te helpen bij de verkoop van onze producten. Let op: we hebben  
   minstens één verkoopcontact per organisatie nodig. Graag het vakje aankruisen om te bevestigen dat u deze informatie wil ontvangen. 
 

                          Naam                                        Email                    Telefoon                Mailing ontvangen? 

Primair Contact  ……………………………………………   ….……………………………..…..……   ………………………………………  

Crediteuren        ……………………………………………  ….……………………………..…..……   ………………………………………  

Contact             ……………………………………………  ….……………………………..…..……   ………………………………………  

Contact             ……………………………………………  ….……………………………..…..……   ………………………………………  

 

Accountgegevens  
 
Moederbedrijf 

 
 
 
……………………………………….…. 

 
 
 
KvK Nummer 

 
 
 

……………………………………….…. 

Straatnaam (ind afw) ……………………………………….…. BTW Nummer ……………………………………….…. 

 

  Postcode (ind afw) 

 

……………………………………….…. Woonplaats  (ind afw) ……………………………………….…. 

Crediteuren Contact ……………………………………….….   

Telefoon ……………………………………….….   

Email 
 

 

……………………………………….…. 

 
 

  

 
  Als u een kredietlimiet aanvraagt, houdt er dan rekening mee dat kredietfaciliteiten onderhevig zijn aan de onderstaande bepalingen en    
  voorwaarden en wij behouden ons het recht voor naar eigen goeddunken kredietlimiet aanvragen te weigeren of te verwijderen. 

 
 
 
Wij verzoeken u vriendelijk de bij dit aanvraagformulier behorende Voorwaarden te lezen, 
deze onderaan te tekenen en beide pagina's ingescand per e-mail te sturen aan 
sales@holdan.eu 

Heeft u reeds een handelsrelatie met Midwich Ltd?  JA / NEE 



 

HOLDAN 
BENELUX B.V. 

ALGEMENE HANDELS- EN VERKOOPVOORWAARDEN 
1. In deze voorwaarden wordt onder het Bedrijf verstaan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Holdan Benelux B.V.; onder Voorwaarden 
wordt verstaan de bedingen zoals hierna beschreven. ; onder Koper wordt verstaan ieder persoon, firma of bedrijf (al dan niet in bezit van een 
rechtspersoonlijkheid) die Goederen van het Bedrijf koopt of overeengekomen is Goederen van het Bedrijf te kopen; onder Goederen wordt – niet limitatief – 
verstaan de producten/artikelen/apparatuur geleverd door het Bedrijf aan Koper (onder toepasselijkheid van deze Voorwaarden) ; onder Prijs wordt verstaan de 
vermelde prijs voor de Goederen exclusief vervoerskosten, verpakkingskosten en BTW; onder Bestelling wordt verstaan een door Koper geplaatste bestelling van 
Goederen bij het Bedrijf; en onder Leveringsdatum wordt verstaan de datum – zoals op schrift is gesteld door het Bedrijf – waarop de Goederen door of namens 
het Bedrijf aan Koper worden geleverd, . 2. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van Goederen door het Bedrijf aan Koper met de uitdrukkelijke 
uitsluiting van alle andere afwijkende voorwaarden en/of bedingen, waaronder begrepen eventuele algemene dan wel inkoop voorwaarden van Koper. Afwijkingen 
van deze Voorwaarden (met inbegrip van welke bijzondere voorwaarden dan ook) zijn niet van toepassing, tenzij het Bedrijf daarmee uitdrukkelijk en schriftelijk 
heeft ingestemd. 3. Een Bestelling zal worden beschouwd als een aanbod van Koper om – onder toepasselijkheid van deze Voorwaarden – Goederen van het Bedrijf 
te kopen. Door de schriftelijke bevestiging van een Bestelling of door een feitelijke uitvoering van een bestelling (de levering als hierna bepaald overeenkomstig 
clausule 7) komt een overeenkomst eerst tot stand. Voorwaarden en afspraken gemaakt door Koper met vertegenwoordigers of andere personen in dienst van het 
Bedrijf binden het Bedrijf uitsluitend indien deze schriftelijk zijn bevestigd. 4. Betaling van de Prijs, vervoerskosten, verpakkingskosten en BTW dient te geschieden 
binnen 30 kalenderdagen of het aantal dagen vermeld op de factuur.. BTW is verschuldigd over de Prijs tegen het btw-tarief dat geldt op de datum die vermeld 
staat op de factuur van het Bedrijf. Bij gebreke van betaling binnen 30 kalenderdagen wordt Koper geacht van rechtswege in verzuim te zijn (dus zonder dat 
hiervoor een nadere ingebrekestelling vereist is) en is Koper over het openstaande factuurbedrag rente verschuldigd. Rente zal worden berekend over het 
totaalbedrag van (een) achterstallige rekening(en), te rekenen vanaf de eerste dag volgend op vervaldag van de factuur tot en met de dag van werkelijke betaling 
tegen een tarief van de wettelijke handelsrente;. Ingeval Koper verzuimt te betalen op de vervaldag is het Bedrijf (onverminderd zijn overige rechten) gerechtigd de 
levering van Goederen aan Koper op te schorten dan wel te annuleren. De kosten van verhaal van (een) achterstallige rekening(en) zullen door Koper worden 
betaald aan het Bedrijf. Het recht van Koper om zijn eventuele vorderingen op het Bedrijf te verrekenen of zijn verplichtingen op te schorten, wordt uitdrukkelijk 
uitgesloten. Alle rekeningen kunnen worden voldaan bij ons Hoofdkantoor op het adres dat staat vermeld op de factuur. Elektronische betalingen kunnen worden 
gedaan naar de volgende rekeningnummers: 
 

BANK : HSBC BANK PLC BANK CODE: NL31HSBC2031730614  

 
5. Het Bedrijf garandeert dat op het moment van levering de Goederen overeenkomen met hun beschrijving. Alle andere garanties, voorwaarden of bedingen 
betreffende geschiktheid voor het gebruiksdoel, de kwaliteit of de staat van de Goederen, al dan niet expliciet of impliciet benoemd in wetgeving of gemeenrecht, 
zijn in hun volle omvang uitgesloten voor zover de wet dit toestaat. 6. De levertijden zijn vrijblijvend en gelden slechts bij benadering. Het Bedrijf zal zich inspannen 
de Goederen te leveren op de Leverdatum op het door Koper opgegeven adres, maar mag de Goederen leveren op een eerder dan wel later tijdstip dan die 
Leverdatum met tijdige kennisgeving aan de Koper van dat voornemen. Onverminderd het vorenstaande, zal de Koper de levering van de Goederen aanvaarden 
wanneer en waar dan ook de levering van die Goederen wordt aangeboden. 7. Binnen 3 werkdagen na levering is de Koper gehouden het Bedrijf schriftelijk op de 
hoogte te stellen van elk vermeend gebrek, manco in kwantiteit, schade of het niet voldoen aan de beschrijving van de Goederen, en ook (als zulks vereist wordt 
door het Bedrijf) de Goederen retour te sturen binnen 7 dagen na levering en vóór het in gebruik nemen van die Goederen. Bij het ontbreken van zo'n kennisgeving 
wordt de Koper geacht de Goederen te hebben geaccepteerd en zal daarna niet meer gerechtigd zijn de Goederen, of delen daarvan, te weigeren als zijnde niet 
overeenkomstig de overeenkomst. Voor het overige geldt dat niets uit deze clausule 7of deze Voorwaarden in het algemeen op enigerlei wijze zal worden 
gehanteerd om de wettelijke rechten van de Koper te beperken. 8. Vanaf het moment van levering zullen de Goederen voor risico zijn van de Koper. 
Niettegenstaande dat de levering op de juiste wijze is geschied, zal het eigendom van en het eigendomsrecht op de Goederen niet overgaan op de Koper dan, 
nadat (i) de Koper de Prijs inclusief BTW en de leverings- en verzendkosten volledig heeft betaald, en (ii) er geen enkel bedrag meer openstaat of verschuldigd is 
door de Koper aan het Bedrijf. Tot het moment van volledige betaling van elle vorderingen – uit welke hoofde dan ook – die het Bedrijf op Koper heeft, blijven de 
geleverde goederen het eigendom van het Bedrijf (eigendomsvoorbehoud). Wanneer de Koper verzuimt te betalen op de vervaldag dan is het Bedrijf gerechtigd 
zich, onverminderd de andere rechten en verhaalmiddelen in deze Voorwaarden, elke betaling gedaan door Koper voor dergelijke Goederen (of andere goederen die 
door het Bedrijf zijn geleverd aan de Koper ingevolge elk andere overeenkomst)toe te eigenen. . Tot het moment dat, overeenkomstig deze clausule 8, eigendom 
en eigendomsrecht van de Goederen overgaan op de Koper (a) zal Koper de Goederen, en elk afzonderlijk, op fiduciaire grond als zekerheid onder zich houden ten 
behoeve van het Bedrijf; (b) Koper zal de Goederen opslaan (zonder kosten voor het Bedrijf) gescheiden van alle andere goederen die hij in bezit heeft en die 
gemerkt zijn op zodanige wijze dat zij duidelijk kunnen worden herkend als zijnde eigendom van het Bedrijf; (c) niettegenstaande dat de Goederen, of sommige 
daarvan, eigendom blijven van het Bedrijf, mag Koper de Goederen – na schriftelijke toestemming van het Bedrijf – verkopen of bedrijfsmatig gebruiken tegen 
volledige marktwaarde ten laste van het Bedrijf; en (d) elke dergelijke verkoop of transactie zal een verkoop of gebruik van het eigendom van het Bedrijf door 
Koper of namens Koper zijn en Koper zal handelen als principaal bij het tot stand brengen van verkopen en transacties. Tot het moment dat het eigendom van de 
Goederen overgaat (i) zal – indien hier aanleiding toe bestaat – Koper op het eerste verzoek die Goederen afgeven aan het Bedrijf die niet als zodanig tenietgegaan 
zijn of zijn doorverkocht, en als Koper verzuimt dit te doen dan mag het Bedrijf elk terrein betreden dat eigendom, in gebruik of onder beheer is van Koper waar 
dergelijke Goederen staande en gelegen zijn en die Goederen terugnemen; en (ii) op geen enkele wijze zal Koper ongeacht welke van de Goederen dan ook, die het 
eigendom zijn van het Bedrijf, verpanden of bezwaren middels enig onderpand voor welke schuldenlast dan ook van Koper (en ingeval Koper dat wel zou doen, dan 
behoudens alle andere rechten van het Bedrijf (waaronder het recht op vergoeding van alle schade die het Bedrijf lijdt), zullen alle bedragen, uit welke hoofde dan 
ook en waaronder het recht op schadevergoeding, direct opeisbaar en verschuldigd zijn door Koper aan het Bedrijf.). 9. In het geval dat Koper welke van de 
Goederen dan ook afwijst, heeft Koper geen aanspraak betreffende de levering ervan aan Koper of het eventuele verzuim van het Bedrijf om de goederen te 
leveren overeenkomstig het contract. Het bedrijf is nimmer aansprakelijk tegenover Koper voor een verlate levering of mancolevering. 10. Koper mag geen enkele 
factuurbetaling of een ander verschuldigd bedrag aan het Bedrijf inhouden, hetzij om reden van een vermeend recht van compensatie of tegenvordering of 
anderszins. 11. Het Bedrijf zal gerechtigd zijn de Bestelling te annuleren op elk moment voorafgaand aan de Levering van de Goederen middels schriftelijke 
kennisgeving aan Koper. Eventuele door Koper gedane betalingen zullen binnen een redelijke termijn door het Bedrijf worden terugbetaald. Het Bedrijf is nimmer 
aansprakelijk zijn voor kosten en/of schade als gevolg van die annulering. 12. De aansprakelijkheid van het Bedrijf is in alle gevallen beperkt tot de 
overeengekomen Prijs voor de Levering van de Goederen. Koper vrijwaart het Bedrijf voor alle schaden, kosten en interesten welke mochten ontstaan als gevolg 
van vorderingen van derden die verband houden met de door het Bedrijf aan Koper geleverde Goederen. Voor alle duidelijkheid, niets uit deze clausule 12 zal op 
enigerlei wijze worden gehanteerd om de aansprakelijkheid van het Bedrijf te beperken voor de dood of persoonlijk letsel veroorzaakt als gevolg van nalatigheid van 
het Bedrijf, haar medewerkers of agenten. 13. Koper verleent uitdrukkelijke toestemming aan het Bedrijf om persoonsgegevens door te geven aan de bank of (een) 
derde(n) ten behoeve van het verschaffen van een kredietverzekering, het doen van zoekopdrachten naar kredietinformatiebureaus, kredietbeheersing, beoordeling 
en analyse, securitisatie en ter bescherming van de belangen het Bedrijf. De identiteit van de bank of van deze derde(n), alsook van elk kredietinformatiebureau dat 
door het Bedrijf wordt gebruikt, wordt op verzoek van Koper direct beschikbaar gesteld. 14. Krachtens deze Voorwaarden is Koper niet gerechtigd om zijn rechten 
en plichten toe te wijzen aan (een) derde(n) of anderszins over te dragen. Krachtens deze Voorwaarden is het Bedrijf gerechtigd om zijn rechten en/of plichten toe 
te kennen door middel van een schriftelijke kennisgeving van een dergelijke toekenning dan wel overdracht aan Koper. 15. Op deze Voorwaarden en de tussen 
Koper en het Bedrijf gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die tussen Koper en het Bedrijf ontstaan zullen worden 
beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar het Bedrijf is gevestigd.  
 
Ik bevestig hierbij namens onderstaande organisatie dat ik de voorwaarden heb gelezen, volledig begrepen en hiermee akkoord ga, 

 
Handtekening ……………………………………….…. Datum ……………………………………….…. 

Naam 

 
Functie 

……………………………………….…. 

 
……………………………………….…. 

Voor en namens 

(Bedrijfsnaam) 

……………………………………….…. 

 


