Zakenvriend van Embrace Life aanmeldformulier
Bedrijfsgegevens:
Bedrijfsnaam:__________________________
Straat:________________________________
Huisnummer:_________ Toevoeging:______
Postcode:________ Plaats:_______________
Telefoon:______________________________
E-mail:________________________________
Website:______________________________
KvK nr:________________________________
IBAN:_________________________________

Contactpersoon:
Achternaam:___________________________
Initialen:____Voornaam:____________ M/V
Functie:_______________________________
Telefoonnummer:______________________
E-mail adres:__________________________
U steunt Embrace Life met deelname aan:
____ EMBRACE WATER ACTIVITEIT
____ EMBRACE WIJN ACTIVITEIT
Ingangsdatum_______________________

Embrace Water
Hierbij geef ik Stichting Embrace Life toestemming om mijn bedrijf maandelijks te factureren voor de verkochte
waterflessen of voor een vast bedrag van € __________ (minimaal € 250,— per maand).
_____Ik ontvang graag Embrace Waterflessen. Aantal_____
_____Ik ontvang graag Embrace Flessen halslabels t.b.v. eigen waterflessen.
Aquapeak
_____Ik heb interesse in echt zuiver water installatie en ga akkoord dat de installatie volgens de voorwaarde
van Stichting Embrace Life het eerste jaar in bruikleen is. Bij verlenging van nog een jaar wordt de Aquapeak
installatie mijn eigendom.
Embrace Wijn
Hierbij geef ik Stichting Embrace Life toestemming opdracht te geven aan Wijnhandel Oranje en/of Wijnhuis
Les Genereux om iedere maand een Embrace maandwijn te leveren en doneer hiermee Samen met de
wijnleverancier € 2,— per fles. De prijs zal max € 7,95 per fles excl. Btw bedragen.
___Ik ontvang graag iedere maand _____dozen a 6 stuks Embrace Maandwijn per maand
Uw organisatie is minimaal voor één jaar Zakenvriend en daarna tot wederopzegging. Opzegtermijn is één
maand. Wanneer u uw Zakenvriendschap opzegt na 1 jaar, wordt de facturatie opdracht direct stop gezet. U
kunt uw Zakenvriendschap opzeggen door een e-mailbericht te sturen naar bedrijven@embracelife.nl of
rob@embracelife.nl
U ontvangt van Stichting Embrace Life een e-mail ter bevestiging van uw opzegging.
Voor uw bedrijf kunt u gebruik maken van ons Embrace Life logo die wij u toesturen.
Toestemming voor het communiceren van uw bedrijfsnaam op de website van Stichting Embrace Life: Ja / Nee
Voor vragen over uw Zakenvriendschap kunt u contact opnemen met Stichting Embrace Life, Postbus 1605,
3260 BC Oud-Beijerland, Nederland, bedrijven@embracelife.nl Of rob@embracelife.nl
Telefoon: +31640670200
JA, ik ga akkoord met bovenstaande gegevens én mijn bedrijf wordt Zakenvriend van Stichting Embrace Life.
Ondergetekende is bevoegd namens het bedrijf te tekenen.
Naam:_____________________________
Datum:_____________________________
Plaats:______________________________
Bedrijfsnaam:________________________
Handtekening:________________________
Het ingevulde formulier graag voorzien van handtekening en mailen naar bedrijven@embracelife.nl en/of rob@embracelife.nl of stuur het
naar bovenstaand adres t.a.v. Rob Candeias

