waspas
Tank- en

DÉ voordelen van
betalen met onze gratis
tank- en waspas:
• Elke 14 dagen ontvangt u één overzichtelijke 
verzamelfactuur met daarop brandstof,
autowassen en uw aankopen (of die van uw
medewerkers)
• Profiteer altijd van hoge kortingen op
brandstof en alle unieke Klok-acties
• 24 uur per dag tanken (bij Pomp 3 of 4)
• vanaf 25 liter ontvangt u gratis het   
‘’Kwartje van Klok’’
• U ontvangt altijd gratis Air Miles. Met deze 
Air Miles-punten kunt u brandstof betalen en
uw auto laten wassen!!
(De Air Miles korting wordt aan de kassa direct in
mindering gebracht op uw kassabon)
• U betaald per automatisch incasso.                
Puur gemak!

Tank- en wa
spas

Voor meer info:

Bezoek onze website www.tankbijklok.nl,
bel 0528-227705 of mail info@tankbijklok.nl

Aanvraagformulier Klok Tank-en Waspas
Bedrijfsnaam: _________________________________

E-mail adres: _________________________________

Factuuradres: _________________________________

K.v.k. nummer: _________________________________

Postcode:

BTW-nummer: _________________________________

_________________________________

Woonplaats: ___________________ / ___________
Telefoon:

_________________________________

Machtiging voor bankgiro bedrijfsincasso:
Hierbij verzoekt ondergetekende u, met ingang
van ___________________, de bedragen die u te
vorderen mocht krijgen ter zake van transacties
verricht door middel van de Klok Tank-en Waspas
elke 14 dagen te incasseren bij:
Naam bankkantoor:

__________________________

Adres bankkantoor:

__________________________

Postcode en plaats:

__________ ______________

Alwaar ondergetekende (verzoeker) een rekening
houdt onder banknummer:
______________________________________________
BIC Code: ____________________________________
IBAN: _______________________________________

Op grond van een onjuiste incasso kan stornering, binnen 5 dagen na de datum van de
bankafschrift, worden geëist.
Voor de volledigheid wijzen wij u erop dat deze machtiging voortvloeit uit de tussen ons gesloten
overeenkomst waarop de Algemene Voorwaarden van Tankstation Klok Hoogeveen b.v. van toepassing zijn.
Ondertekening tekenbevoegde:				Firmastempel:
_______________________________________			_______________________________________
Naam tekenbevoegde:					Functie:
______________________________ M/V			

Ik wil graag de Klok Tank –en Waspas gebruiken voor:
Brandstoffen

Euro		
Diesel		
V-Power		
V-Power Diesel
LP Gas		
Olie/Anti-vries
Wassen		
Zoetwaren/Frisdr.
Tabak		
Délifrance		
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Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
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_______________________________________

