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OPRETTELSE AF KONTO 
Alle felter med * skal udfyldes 

 STEGE

Civil stand: Gift □ Ugift □ 
Ægtefælle/samboende navn: 

Boligforhold: Ejer □ Lejer □
Adresse*: Telefon*: 

Postnummer*: By*: Mobil nr*: 

Adresser inden for de sidste 5 år: 

EAN nr: 
(skal udfyldes for offentlige institutioner) 

E-mail: 

Pris pr. papirfaktura pr. måned er kr. 12,50 inkl. moms – det er gratis at få tilsendt faktura og kontoudtog på e-mail. Ovenstående 
mailadresse må bruges til at fremsende faktura, kontoudtog, tilbud og lignende information. 

□ Sæt kryds, hvis vi gerne må sende nyhedsbreve.
Betalingsbetingelser: 

Løbende måned + 15 dage netto fra leveringsmåneden. 

Ved betalingsfristens udløb beregnes rente pr. måned p.t. 

2,0% 

Ønsket kreditmax*: 

(Angiv 2 måneders køb inkl. moms) 
Ovenstående kreditmaksimum er kun vejledende og kontohaver hæfter 
således for et hvert køb også udover kreditmaksimummet. 

Evt. kodeord for kontoen: 
(Skal oplyses ved alle køb) 

Andre aftaler/ønsker: 
(f.eks. fast leveringsadresse) 

Undertegnede giver i forbindelse med kontooprettelse hos A/S Møens Tømmerhandels tilladelse til, at der indhentes soliditetsoplysninger i 
Ribers Kredit Information, i pengeinstitut eller andre kreditoplysningsselskaber. Det forudsættes at oplysningerne er positive.  A/S Møens 
Tømmerhandel kan desuden tegne debitorforsikring på konto-mellemværende. Evt. afslag begrundes ikke. 

CPR-oplysning bruges alene til verificering og kreditvurdering af kontoansøger. 
Undertegnede er indforstået med ovennævnte 

Dato:    Kundens underskrift*:   Underskrift evt. meddebitor: 

Selvskyldnerkautionserklæring: (Udfyldes kun for selskaber) 
Undertegnede kautionerer herved som selvskyldner for enhver varegæld inkl. renter til A/S Møens Tømmerhandel CVR nr. 65406411, som 
måtte være eller bliver stiftet af ovennævnte selskab. Nærværende kautionserklæring er bindende indtil den tilbagekaldes skriftligt ved 
anbefalet brev til A/S Møens Tømmerhandel. Ved tilbagekaldelsen begrænses kautionsforpligtelsen til at omfatte gælden pr. 
tilbagekaldelsesdagen, således at enhver senere gældsstiftelse er kautionisten uvedkommende. 

Dato:   CPR nr.:  Kundens underskrift: 

Til interne notater hos P.W. Wulff Byggecenter og Isenkram A/S: 

Set billedlegimitation kørekort □ pas □  ID nr.(fx kørekortnr.):   _____________

Set sundhedskort □

Modtaget af: RKI ok: 

Firma
Firmanavn*:
Privat
Fuldt navn:

CPR nr.*:
CVR nr.*:
(skal udfyldes for firma)




