Genesys BVBA
Lindberg 36
B-2520 Oelegem (Ranst) – Belgïe
Ondernemingsnummer 0.448.157.816

BESTELBON
CONTROLE WEBSITE
Facturatie gegevens opdrachtgever:
<Bedrijfsnaam>

Gelieve alle formulier velden
in te vullen om de bestelbon
volledig te maken.

<Bedrijfsadres>
<Bedrijfsadres postcode & plaats>
Ondernemingsnummer : <Ondernemingsnummer>
en hier vertegenwoordigd door <Vertegenwoordiger>
in zijn functie van

<functie>

.

De opdrachtgever wenst gebruik te maken van het aanbod om de website
www...............

te onderwerpen aan een controle.

Hierbij zullen meerdere controles uitgevoerd worden
- opzoeken van spelfouten (in het Nederlands)
- opzoeken van onbestaande links (intern of extern)
- opzoeken van onbestaande foto’s of afbeeldingen
Bovenstaande opsomming wordt gegeven als voorbeeld en is geenszins limitatief. Al deze bovengenoemde
punten hebben als doelstelling de opdrachtgever te informeren over de status van haar website. Deze
controles streven volledigheid na zonder garantie.
Het resultaat van deze controles zal in een rapport elektronisch aan de opdrachtgever ter beschikking
gesteld worden.
Kostprijs formule “drie-jaar-nazicht”:

een bedrag van 29 € per jaar (exclusief BTW)

verschuldigde bedragen zullen jaarlijks gefactureerd worden en worden betaald via domiciliëring (zie
verder).
De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van 3 jaar, te rekenen vanaf de datum van
ondertekening. Deze periode wordt telkens stilzwijgend verlengd met 1 jaar.
Zowel de dienstenverstrekker als de opdrachtgever kunnen onderhavige overeenkomst op ieder ogenblik
opzeggen na het derde jaar, mits aan de andere partij een opzegging te geven van ten minste een maand
vóór de (al dan niet verlengde) einddatum bij aangetekend schrijven. De opzeggingstermijn begint te
lopen de eerste dag van de maand volgend op de verzending van het aangetekend schrijven.
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Domiciliëringsmandaat voor dienstenovereenkomst (SEPA)
Opdrachtgever geeft toestemming
(A) aan GENESYS BVBA (identificatienummer schuldeiser: BE45 ZZZ0 448 157 816) een opdracht te sturen
naar uw bank om een bedrag van uw rekening te debiteren, en
(B) aan uw bank om een bedrag van uw rekening te debiteren in overeenstemming met de opdracht van
GENESYS BVBA.
U kunt een Europese domiciliëring laten terugbetalen door uw bank. Dit gebeurt volgens de voorwaarden
die in uw overeenkomst met de bank zijn vastgelegd. U moet uw verzoek tot terugbetaling indienen
binnen de 8 weken na de datum waarop het bedrag van uw rekening werd gedebiteerd.
Domiciliëringsmandaat voor terugkerende betalingen
De vertegenwoordiger,

<Vertegenwoordiger>
<functie>

van de schuldenaar,

<Bedrijfsnaam>
<Bedrijfsadres>
<Bedrijfsadres postcode & plaats>

<Ondernemingsnummer>
verzoekt de schuldeiser met
identificatienummer
BE45 ZZZ0 448 157 816
via unieke mandaatreferte

GENESYS BVBA
Lindberg 36
2520 Oelegem (Ranst) – België
0.448.157.816
SPCHK <Ondernemingsnummer>

om voortaan en tot uitdrukkelijke
<IBAN>
herroeping, al de facturen van
deze overeenkomst te innen van
zijn/haar bankrekeningnummer
<BIC>

Ondertekening
Handtekeningen vertegenwoordiger(s) (met vermelding van naam en functie)
Namens opdrachtgever:

Datum:

Document terug te zenden aan GENESYS bvba of scan per mail sturen naar webcheck@genesys.be
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