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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 Portefeuilleverrijking (actie Q1 2020) 
 
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) 
 
 
Aantal portefeuilleadressen (max. 500): actietarief =  € 500,-. 
 
N.B.: het actietarief van € 500,- is geldig indien dit formulier vóór 1 april 2020 is ondertekend en ingediend bij 
Infofolio. 

 
Aanvraag Infofolio Portefeuilleverrijking 
Ondergetekende verzoekt Infofolio om een eenmalige Portefeuillescan uit te voeren met daarin de volgende 
componenten: 
 
O Opschonen, valideren, matchen van het bovengenoemde aantal portefeuilleadressen met de Adresscan 

Leveringendatabase 
 
O Levering van de bij Infofolio bekend zijnde Adresscan Particulier kenmerken (inclusief herbouw- en 

inboedelwaarden) van het bovengenoemde aantal portefeuille adressen 
   
Facturatie van de Portefeuillescan vindt plaats na ontvangst van dit getekende aanvraagformulier. De portefeuilledata 
dient uiterlijk 10 april 2020 aangeleverd te worden.  Levering van de Portefeuillescan resultaten vindt plaats uiterlijk 1 
week voorafgaand aan de masterclass op 12 mei 2020.   
 
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 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:  ______________________ 


