De Nationale Echobon.
Een cadeau vol verwachting.

Deelnemerscontract
Bedrijfsnaam:

Mobiel:

Naam contractant:

Emailadres:

Adres:

Website:

Postcode / Plaats:

Rekeningnummer:

Provincie:

Ten name van:

Telefoonnummer:

Plaats:

Declaratie bij de Nationale Echobon gaat als volgt:

Bovenvermelde (rechts)persoon wordt per:
Datum:

1. U vult het declaratieformulier (te downloaden via
www.echobon.nl, bij de tab ‘Deelnemer worden’) in en
stuurt dit tezamen met de controlestro(o)k(en) op naar:

deelnemer van de Nationale Echobon.
Inhoudende:
Klanten kunnen bij bovenvermelde echopraktijk (een deel)
betalen met de Nationale Echobon met de waarde van €15,
€25 of €50 of een samenstelling daarvan.
Vermelding van de praktijkgegevens op de website
www.echobon.nl onder de tab Aangesloten Praktijken.
De deelnemer plaatst een banner van de Nationale Echobon
op de homepage van hun website.
Als deelnemer kunt u ook zelf Nationale Echobonnen
aanbieden als cadeaubon in uw praktijk. Deze zijn te bestellen
via de mail: info@echobon.nl.
Hierbij worden bijpassende cadeaumapjes geleverd zodat
het totaal een mooi geschenk wordt. U betaalt hiervoor het
totaalbedrag aan bestelde bonnen minus 8%. De verzend- en
handlingskosten bedragen €10 per zending. Het geheel wordt
aangetekend en verzekerd verstuurd.
Deze overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van 2 jaar
en stilzwijgend verlengd met dezelfde termijn tenzij schriftelijk
opgezegd minimaal 1 maand voor afloop van het contract.
Prijswijzigingen voorbehouden.
Plaats:

De Nationale Echobon
Postbus 112
3350 AC Papendrecht
2. Na ontvangst en verificatie van het declaratieformulier
en de controlestro(o)k(en) zal het te vergoeden
bedrag binnen 10 werkdagen worden overgemaakt op
bovenvermeld rekeningnummer.
3. Het te vergoeden bedrag bedraagt de waarde van de
bon(nen) -15%.
Er wordt gewerkt aan een declaratie- en bestelsysteem via de
site www.echobon.nl. Zodra deze mogelijkheid daadwerkelijk
beschikbaar is, zal u hiervan op de hoogte worden gebracht
door de Nationale Echobon.
De Deelnemer is op de hoogte van de Algemene
Voorwaarden zoals vermeld op de site.

Handtekening Deelnemer:

Handtekening Nationale Echobon:

Datum:

Nationale Echobon
Postbus 112 3350 AC Papendrecht Telefoon 078 644 0949 info@echobon.nl www.echobon.nl
KvK 24389413 te Rotterdam

BTW NL 180986788.B01

ABN AMRO 55.54.34.214 te Papendrecht

