CF Petersen & Søn A/S
CF Petersen & Søn A/S
Værftsvej 51
4600 Køge
Tlf. 5665 0024 ________

PRIVAT

CF Karise Tømmerhandel
Solagervej 26-28
4653 Karise
Tlf. 5678 8684 ________

CF Tømmergården Ringsted
Frejasvej 11-15
4100 Ringsted
Tlf. 5761 7871 ________

CF Stenlille Tømmerhandel
Hovedgaden 36
4295 Stenlille
Tlf. 5780 4087 ________

Anmodning om kontooprettelse
Kundenummer

Kundeoplysninger

Navn

CPR.nr.

Adresse

stilling

Postnr. + by

telefon nr.
mobil nr.

Med-debitor
(ægtefælle)

CPR.nr. med-debitor

Boligform

Kontoformål

Ejer

Bankforbindelse (afdeling+kontaktperson)
……………………………………………………………

Lejer

Løb.indkøb

Reg. + kontonummer …………………………………………………………………….

Ombygning

Tidligere adresse sidste 5 år
Jeg ønsker, at min konto samtidig skal være en XL-PLUS konto med ekstra fordele
e-mail adresse SKAL udfyldes nedenstående

underskrift

Fakturering + nyhedsbreve
Vi sender fakturaer samt kontoudtog pr. e-mail som vedhæftede pdf-filer.
Fakturaerne vil løbende blive fremsendt. Kontoudtoget vil blive fremsendt én gang pr. måned.
Bemærk: forfaldsdato fremgår af fakturaerne.

e-mail-adresse:

Ja tak, jeg ønsker at modtage nyhedsbreve fra XL-BYG med spændende nyheder og aktuelle tilbud.

Kreditmaksimum
Ønsket kreditmax

kr.

(kreditmaximum er inklusiv ordrer)

godkendt max.

Andet:
Evt. mærke eller kode på kontoen

Betalingsbetingelser:
Løbende måned + 15 dage, netto
Vi lægger vægt på, at betalingsbetingelserne overholdes og gør opmærksom på, at der tillægges renter p.t 2% pr. måned, ved betaling efter
forfaldstid. Indbetalinger fradrages forlods rentetilgodehavender. Ved evt. rykning pålægger vi et gebyr på 100 kr. fra 2. rykkerskrivelse.
Kundenummeret bedes altid opgivet ved indbetaling. De bedes så vidt muligt benytte indbetalingskortet / FI-koden, der følger med kontoudtoget. Indbetaling kan ligeledes ske til vor bankkonto: Spar Nord, 9077 4572420359

Salgs- og leveringsbetingelser:
For vore leverancer af varer gælder i øvrigt Trælasthandlerunionens almindelige salgs- og leveringsbetingelser DB12.

Underskrift af kontoansøger:
Undertegnede giver i forbindelse med kontooprettelse i CF Petersen & Søn A/S tilladelse til, at der indhentes soliditetsoplysninger i Ribers
Kredit Information, i pengeinstitut eller andre kreditoplysningsselskaber. Det forudsættes at oplysningerne er positive. CF kan desuden
tegne debitorforsikring på konto-mellemværende.
CPR-oplysning bruges alene til verificering og kreditvurdering af kontoansøger. CPR-nr. videregives eller deles ikke med tredjepart.
Undertegnede er indforstået med ovennævnte

dato

underskrift

underskrift evt. meddebitor

Udfyldes af CF
Set billedlegitimation

pas

Kørekort

ID nr. (fx kørekortnummer)

Kontaktperson /udfyldt af (medarbejder)
kundegrp.
rbgrp………

Dato

RKI ok
Hermes

Konto indtastet af
E-mail: cpf@cfp.dk

Dato
CVR nr. 10152879

Bankkonto: Spar Nord 9077 4572420359

