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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 Infofolio Adresscanner 
 

Gegevens aanvrager 
 
Organisatie:  _______________________________________________________________________ 
 
Organisatievorm:  ❑ verzekeraar ❑ volmacht        ❑ intermediair ❑ anders, nl. __________________ 
 
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 tot een account op de dienst Infofolio Adresscanner 
 
Ondergetekende neemt het volgende abonnement op de Infofolio Adresscanner: 
 
❑ Adresscanner vaste licentiekosten bedragen € 180,00 per organisatie per jaar, inclusief 50 Adresscan 

Particulier rapporten 
 
❑ Adresscanner Pro vaste licentiekosten bedragen € 360,00 per organisatie per jaar, inclusief 100 Adresscan 

Particulier rapporten 
 
De vaste licentiekosten worden aan het begin van het jaar gefactureerd. Per kwartaal achteraf ontvangt u een factuur voor eventueel extra afgenomen 
Adresscan Particulier rapporten en andere rapporten. Meerdere licenties per factuuradres zijn mogelijk. Daarnaast bedraagt het tarief € 1,57 per extra 
opgevraagd Adresscan Particulier of Adresscan Risico rapport, € 1,88 per opgevraagd Adresscan Mutatie rapport en € 5,21 per Adresscan Zakelijk of 
Adresscan Bedrijfsprofiel rapport (tarieven exclusief BTW).  
Het doorlopende abonnement op deze dienst gaat in op de dag dat u de login gegevens ontvangt en kan tot twee maanden voor afloop van een 
abonnementsjaar schriftelijk worden opgezegd bij Infofolio. Infofolio draagt zorg voor een zo goed mogelijke kwaliteit en ongestoord mogelijke werking 
van de dienst, maar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele storingen en/of het doorgeven van onjuiste informatie. De algemene 
voorwaarden van Infofolio BV 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:  ______________________   

http://www.infofolio.nl/

