
EurotaxOnline aanvraagformulier 
Mail het formulier naar: info@eurotax.nl 

Uw N.A.W. gegevens: 

Inschrijfnr. KvK : ………………………………....................................................................................... 

BTW nummer : ………………………………....................................................................................... 

Bedrijfsnaam : ………………………………....................................................................................... 

Contactpersoon : ………………………………....................................................................................... 

Adres : ………………………………....................................................................................... 

Postcode : ……………….......... Vestigingsplaats : ………………..................................... 

Telefoon : ……………….......... Telefax : ………………..................................... 

E-mail : ………………………………....................................................................................... 

 wij wensen geen productinformatie en/of aanbiedingen op bovenstaand e-mailadres.

Uw bestelling: 

Pay-Per-Use onderdelen 
Keuze Omschrijving Prijs 

Repair Estimate 
 - Basisabonnement € 1040,00 

- Kosten kentekenfilter (per kentekenaanvraag) € 0,50 
- Kosten per dossier* € 5,60 
EurotaxXchange Online waardebepaling 

 - Personenwagens € 525,00 
 - Personenwagens & lichte bedrijfswagens € 605,00 

- Kosten kentekenfilter (per kentekenaanvraag) € 0,45 

 Eenmalige aansluitkosten voor onze online producten € 20,00 

* = u betaalt per dossier onafhankelijk van het aantal mutaties. Het bovenstaande bedrag geldt vanaf 1000
calculaties per jaar. Tot en met 1000 calculaties per jaar geldt een bedrag van € 7,20 per dossier. Voor meer info
neem contact op via +32 2 672 34 64. Tarieven zijn geldig vanaf 01-12-2020.

Uw bankgegevens in verband met automatische incassomachtiging invullen op de 2e pagina 

  Plaats : ……………………………….. 

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

Algemene voorwaarden 
• Op al onze transacties zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing. Versie 1220-01
• Bij ondertekening van het aanvraagformulier is de klant bekend met onze Algemene 

Voorwaarden.
• Bovengenoemde tarieven zijn exclusief BTW.
• Het terugsturen van postzendingen of facturen geldt niet als opzegging van het abonnement.
Aanvullende voorwaarden Pay-Per-Use 
• Automatische incasso is verplicht voor de Pay-Per-Use onderdelen.
• Bij gebruik wordt er per half jaar gefactureerd met een minimum bedrag van € 10,00.

Aanvullende voorwaarden Abonnementen 
• Abonnementen worden automatisch 1 jaar verlengd tenzij deze 2 maanden voor afloop schriftelijk opgezegd

worden.

Autovista Benelux N.V. Koloniënstraat, 56 -1000 Brussel, België / HR 3013.7765 Telefoon +32 2 672 34 64, 
info@eurotax.nl ,www.eurotaxonline.nl    
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Autovista Benelux NV      Klantendienst : 
Koloniënstraat,56       Tel: +32 2 672 34 64 
1000 Brussel – BE       Email: info@eurotax.nl  
 
 
Mandaat SEPA Europese domiciliëring 
 
Door ondertekening van dit mandaatformulier geeft u toestemming aan Autovista Benelux NV, 
schuldeiser, om een opdracht te sturen naar uw bank teneinde een bedrag van uw rekening te debiteren in 
overeenstemming met de opdracht van Autovista Benelux NV. 
Om de betaling te vergemakkelijken, aanvaardt u dat voorafgaande kennisgeving van de betaling van 14 dagen 
kan verkort worden tot 5 dagen. 
U kan een Europese domiciliëring laten terugbetalen. Vraag uw eigen bank naar de voorwaarden. Een 
verzoek tot terugbetaling moet binnen 8 weken na de datum van debitering van het bedrag van uw 
rekening worden ingediend.  
Bij uw bank kan u alle informatie krijgen over uw rechten met betrekking tot dit mandaat. 
Alle onderstaande velden dienen volledig ingevuld te zijn. 
 
Mandaat Identificatie (In te vullen door de schuldeiser) 
Mandaat referte: (Maximum 35 karakters) 

  l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l 
Klantenummer: _______________________________________________________________ 

Type betaling:  terugkerend  
(mag meerdere malen gebruikt worden) 

 
Identificatie van de schuldenaar (In te vullen door de schuldenaar, klant) 
 
Naam: 

 
______________________________________________________________________ 

 
Adres: ______________________________________________________________________ 

 
 Postcode: ___________ Stad: ____________________________________ 

 Land: ________________________________________________________ 

(U kunt uw IBAN rekeningnummer en BIC code als info op uw rekeningafschriften vinden) 

Rekeningnummer (IBAN): ________________________________________________________ 

Uw bank BIC code: ________________________________________________________ 

Mandaat SEPA geldig van:                  ________________________________________________________ 
 

 
Datum: ____/ ____/ ________ Plaats: ________________________________ 

Naam: ___________________________________   

 
Handtekening 
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