Bestelling van de Liber-t BOX

Alleen voor voertuigen incl. aanhanger met een toelaatbaar
gewicht van < 3,5 ton
Stuur ons uw aanvraag eenvoudig per fax aan +31 (0)252 372 583
of per e-mail aan cardorder@dkv-euroservice.com
Klantinformatie (Gelieve volledig en leesbaar in te vullen)

Afwijkend leveradres

Klantnummer

Firma

Firma

Straat, huis-nr.

Straat, huis-nr.

Postcode, plaats

Postcode, plaats

Land

Land

Contactpersoon
Gelieve geen postbus te vermelden!

Contactpersoon
Telefoon
Fax
E-mail

Gelieve de velden goed leesbaar en volledig invullen, aangezien anders vertragingen en extra kosten kunnen ontstaan.

Bestelling
Indien u meer dan 5 boxen wilt bestellen, gebruik dan de elektronische voertuiglijst, die hier te vinden is: (www.dkv-euroservice.com/tol-liber-t)

Nummer

Voertuigkenteken*
(max. 11 tekens)

Extra aanduiding*
b.v. kostenplaats (max. 25 tekens)

Land-code

1
2
3
4
5

*Verplichte velden: Gelieve het veld „Voertuigkenteken“ en/of het veld „Extra aanduiding“ invullen.
Gelieve rekening te houden met het volgende:
Samen met uw boxen ontvangt u van ons een gedetailleerd leveringsbewijs. Daarop zijn uw boxen en voertuigkentekens of aanvullende kentekens overzichtelijk opgesomd. Bovendien verschijnen deze op uw DKV facturen en in DKV eREPORTING.

Passagelijst:
In aanvulling tot uw DKV klantenfactuur stellen wij u het bewijs van afzonderlijke ritten van uw toltransacties (passagelijst) ter beschikking. In principe ontvangt
u uw DKV factuur en de passagelijst in het bestandsformaat, dat u bij de aanvraag voor uw DKV CARD geselecteerd heeft. Voor betere evaluatiemogelijkheden
kunt u de passagelijst apart ontvangen in een elektronische formaat (gelieve aan te kruisen/te vermelden):

» Overdrachtsvorm:

 Per Data transmissie      Per e-mail – aan het volgende adres: .........................................................................................................................

» Bestandsformaat	
 CSV (vereist voor tolmanager)      ASCII (.txt)      ASCII (.bz)
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Met deze bestelbon heb ik/hebben wij de DKV richtlijnen voor de aanvraag en het gebruik van de Liber-t BOX en de Algemene Handelsvoorwaarden van
DKV ontvangen en erken ik/erkennen wij de geldigheid daarvan als wezenlijk bestanddeel van deze contractuele verhouding.

..................................................
Datum

......................................................................................................................................
Naam/Namen van de ondergetekende(n), in hoofdletters

..................................................................................................................................
Juridisch bindende handtekening van de aanvrager(s)
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