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Partner overeenkomst
1. Geef hieronder aan waarom u dit formulier invult.
Ik ben al partner en wil mijn gegevens wijzigen, mijn klantnummer is (zie factuur):
Ik wil graag partner van Signet worden.

2. Uw gegevens
Bedrijfsnaam
Bezoek adres
Postcode & plaats
Postadres (indien afwijkend)
Postcode & plaats
Factuuradres (indien afwijkend)
Postcode & plaats
Land (alleen voor buitenland)
Telefoonnummer
Faxnummer
KvK nummer (verplicht)
BTW nummer (alleen voor buitenland)

3. Gegevens tekenbevoegd contactpersoon
Naam, voorletters

Man

Vrouw

Wilt u op bovenstaand E-mail adres storingsmeldingen ontvangen?

Ja

Nee

Wilt u op bovenstaand E-mail adres onze nieuwsbrief ontvangen?

Ja

Nee

Man

Vrouw

De account- en inlog gegevens van uw abonnementen dienen aan deze persoon gestuurd te worden.

Ja

Nee

Wilt u op bovenstaand E-mail adres storingsmeldingen ontvangen?

Ja

Nee

Wilt u op bovenstaand E-mail adres onze nieuwsbrief ontvangen?

Ja

Nee

Telefoonnummer
Telefoonnummer mobiel
E-mail adres (verplicht)

4. Gegevens technisch contactpersoon - Indien afwijkend van contactpersoon onder 3
Naam, voorletters
Telefoonnummer
E-mail adres (verplicht)

Uw gegevens worden door ons niet aan derden ter beschikking gesteld.
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5. Gegevens contactpersoon financieel - Indien afwijkend van contactpersoon onder 3
Naam, voorletters

Man

Vrouw

De factuur dient aan deze persoon gericht te worden?

Ja

Nee

Wilt u op bovenstaand E-mail adres storingsmeldingen ontvangen?

Ja

Nee

Wilt u op bovenstaand E-mail adres onze nieuwsbrief ontvangen?

Ja

Nee

Telefoonnummer
E-mail adres (verplicht)

6. Bankrekeningnummer voor premie teruggave en incasso
Het hieronder in te vullen bankrekeningnummer mag Signet gebruiken ten behoeve van de premie teruggave.
Signet is gemachtigd het hieronder in te vullen bankrekeningnummer te gebruiken voor automatische incasso indien ik abonnementen bestel
voor eigen gebruik.

7. Doorlopende machtiging

S€PA

Wij streven naar lage prijzen. Dat kan onder meer worden gerealiseerd door de kosten voor administratie laag te houden. U kunt daaraan een
bijdrage leveren door uw machtiging tot incasso van de abonnementsbedragen af te geven. U ontvangt ca. 30 dagen voor afschrijving een factuur
met daarin bericht van afschrijving.
Naam:

Signet b.v.

Adres:

Science Park Ekkersrijt 5218

Postcode woonplaats:

5692 EG Son

Incassant ID:

NL78ZZZ 170899300000

Kenmerk machtiging:

IC <klantnummer>-<volgnummer> Via onze facturen maken wij het kenmerk ook bekend

Land:

Nederland

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Signet bv doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag
van uw rekening af te schrijven en aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van
Signet bv. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op
met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.
Wij nemen uw NAW gegevens over zoals ingevuld in punt 2 van dit formulier.
Rekeningnummer [IBAN]:

Bank indentificatie [BIC]:

8. U ontvangt van ons de periodieke facturen per e-mail.
Het e-mailadres waarop u uw factuur wilt ontvangen:
Ik wil de factuur niet per e-mail ontvangen. (Wij sturen in dit geval de factuur naar het factuuradres uit punt 2 ).
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9. Voorwaarden
9a. Partner voorwaarden
Het partnerprogramma kent geen specifieke omzet- of afzet doelstellingen. De partnerpremie wordt 1x per 3 maanden achteraf berekend en
betaalbaar gesteld. Indien de administratiekosten hoger zijn dan het uit te betalen bedrag per maand behouden wij ons het recht voor de premie
per 6 of 12 maanden uit te keren, of de partner status te beëindigen. De partnerpremie wordt gedurende 36 maanden na start van het abonnement
betaald. Bij mutatie van het abonnement start een nieuwe periode.
9b. Overige voorwaarden (van toepassing wanneer u abonnementen bestelt voor eigen gebruik)
De minimale contractduur en contractverlenging is afhankelijk van het gekozen abonnement. U kunt schriftelijk opzeggen met een opzegtermijn
van 1 maand voorafgaand aan de nieuwe abonnementsperiode. De overeenkomst komt tot stand nadat Signet de aanvraag schriftelijk heeft
bevestigd. Wij behouden ons het recht voor aanvragen zonder opgaaf van reden te weigeren. Op alle diensten zijn de algemene voorwaarden van
toepassing, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken van Oost- Brabant onder nummer 17089930. Door ondertekening
verklaar ik een exemplaar van de algemene voorwaarden te hebben gelezen en daarmee akkoord te gaan.

10. Ondertekening en verzending naar Signet
Door ondertekening verklaart u de algemene voorwaarden te hebben ontvangen, gelezen en daarmee akkoord te gaan.
Ik heb een kopie uittreksel Kamer van Koophandel bijgevoegd.
Handtekening tekenbevoegd contactpersoon

Naam:
Datum:

25-07-2016

Plaats:
Stuur uw formulier(en) naar e-mail: info@signet.nl - fax 040 - 707 4 909 - post: Signet bv, Science Park Eindhoven 5218, 5692 EG Son
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Partner informatie
Om goed met u samen te werken komen we graag meer over u te weten.
Uw bedrijf
Hoeveel medewerkers heeft u in dienst? (uitgedrukt in fte)

Wat is uw doelgroep? (meerdere antwoorden mogelijk)
Bedrijven met 1-5 werkplekken
Bedrijven met 5-25 werkplekken
Bedrijven met 25-100 werkplekken
Bedrijven met >100 werkplekken
Consumenten

Welke producten bent u voornemens actief aan te bieden? (meerdere antwoorden mogelijk)
Internetverbindingen
SIP trunks
Hosted Voice / Hosted BPX
Hosted Xelion
Netwerkoplossingen
Hosting & domeinen
Datacenterdiensten
Back-up Online
Alarm over IP
PIN over IP
Overig, namelijk:

Wat is uw verzorgingsgebied?
Lokaal (tot 20 km)
Regionaal (tot 50 km)
Landelijk
Internationaal

Wat zijn uw mogelijkheden m.b.t. support en ondersteuning?
24/7 support mogelijk
Support tijdens kantoortijden
Anders, namelijk:
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