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Op alle leveringen, diensten en overeenkomsten zijn alleen de algemene voorwaarden van Infofolio BV van toepassing.  
Deze algemene voorwaarden zijn op onze internetsite te raadplegen. 

 

Aanvraagformulier Adresscan 360 “pilot” (actie maart 2019) 
 
Gegevens aanvrager 
Organisatie:   _________________________________________________________________ 
 
Naam en voorletter(s):  ___________________________________  ❑ de heer ❑ mevrouw 
 
Afdeling / Functie:  ____________________________________ 
 
E-mail:    ________________________ Telefoonnummer: _____________________ 
 
Factuurgegevens 
Ter attentie van:  ❑ Naam aanvrager / ❑ Anders, nl.:  _______________________     
 
Factuuradres:   _______________________     
 
Postcode:   _______________________ Plaats: ______________________________ 
 
E-mail factuur:   _______________________    (de factuur wordt per e-mail verzonden) 
 
Uw referentienummer:    _______________________    (optioneel t.b.v. factuur) 
 
 
Aanvraag Adresscan 360 “pilot” 

 
Ondergetekende neemt hierbij de Adresscan 360 managementmonitor een kwartaal op proef voor het gereduceerd tarief 
van € 2.500,-, op basis van de volgende voorwaarden: 
 

• Startdatum wordt in overleg bepaald op basis van volgorde aanmelding en aanlevering van de data. 

• Aanvrager zal portefeuille data aanleveren volgens het door Infofolio vastgestelde format. Hierbij is een 
Verwerkersovereenkomst van toepassing. 

• Infofolio verrijkt portefeuille data van aanvrager éénmalig met Adresscan Particulier kenmerken en stelt 
deze beschikbaar in een afzonderlijke Adresscan 360 omgeving voor aanvrager. 

• Aanvrager kan zijn portefeuille data in combinatie met de Adresscan Particulier kenmerken raadplegen via 
het dashboard. 

• Aanvrager ontvangt geen separaat verrijkt bestand, tenzij daarover aanvullende afspraken zijn gemaakt. 

• Aanvrager ontvangt als onderdeel van deze actie 250 Adresscan Particulier rapporten, welke zijn op te 
vragen via de Adresscanner webapplicatie gedurende het kwartaal waarin de Adresscan 360 beschikbaar is 
gesteld. 

   
Facturatie vindt plaats na ontvangst van deze opdracht.  
 
Infofolio draagt zorg voor een zo goed mogelijke kwaliteit en ongestoord mogelijke werking van de informatiedienst, maar 
kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele storingen en/of het doorgeven van onjuiste informatie. Alle 
tarieven zijn exclusief BTW. De Algemene Voorwaarden van Infofolio BV en de daarin opgenomen 
Verwerkersovereenkomst zijn van toepassing op deze overeenkomst en raadpleegbaar via www.infofolio.nl.  
 
Wij verzoeken u vriendelijk dit formulier volledig ingevuld en ondertekend te retourneren naar Infofolio.  
Dit kan per e-mail: verkoop@infofolio.nl of per post: Infofolio BV, Postbus 72, 3700 AB Zeist. 

 
Akkoord en ondertekend namens bovengenoemde organisatie, 
 
Naam:   ______________________  Datum:   ____________  
 
Handtekening:  ______________________ 


