BESTELFORMULIER

Ik wil graag de volgende jaarabonnementen

J
J
J
J
J
J
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KredietWijzer Nieuws & Tarieven Professioneel

€ 1.130,1.130,- per jaar

HypotheekWijzer Nieuws & Tarieven Professioneel

€ 1.450,1.450,- per jaar

HypotheekWijzer Nieuws (geen tarieven)

€

195,
195,- per jaar

ProductWijzer Leven & Bancair

€

450,450,- per jaar

ProductWijzer Schade & Zorg

€

695,695,- per jaar

KoopsomWijzer

€

260,260,- per maand*

LijfrenteWijzer

€

260,260,- per maand*

Prijzen zijn exclusief b.t.w.

* Als de abonnee gegevens aanlevert, anders is de prijs EUR 360,360,- per maand.

Abonnee:
Bedrijf:

………………………………………………………………………………………………………....

Naam :

………………………………………………………………………………………………………....

Postadres:

…………………………………………..Postcode
Postcode en plaats: …………………………......……...

Telefoon:
Telefoon

…………………………………………..E
E-mail adres:
adres ………………………………..…………....

Datum:

............................................................Handtekening
Handtekening : .............................................……......

Facturatie:
Bedrijf: ………………………………………………......Naam:
Naam: ………………………………………………..
Adres:

…………………………………………..Postcode
Postcode en plaats: …………………...........………….

Evt Kostenplaatscode of kenmerk : : .............................................……………….
OP DIT BESTELFORMULIER
BESTELFORMULIE R TE CONTROLEREN EN DIT TE RETOURNEREN AAN MONEY V IEW RESEARCH B.V..
GELIEVE DE GEGEVENS OP

TEL: 020 - 626 85 85 • FAX: 020 – 626 42 48 • ANTWOORDNUMMER 11711 • 1000 RA • AMSTERDAM •KVK 33292632 •INFO@MONEYVIEW.NL
Een abonnement op een WebWijzer wordt verstrekt per gebruiker, waarbij met gebruiker een natuurlijke persoon bedoeld wordt, deze persoon ontvangt de Wijzer per e-mail. Een
WebWijzer mag zonder schriftelijke toestemming van MoneyView niet aan anderen dan de gebruiker ter inzage worden gegeven en/of op welke wijze dan ook worden
vermenigvuldigd en/of verspreid binnen of buiten het bedrijf of instelling waar de gebruiker werkzaam is op straffe van een zonder rechterlijke tussenkomst direct opeisbare boete
van € 2.500,- per overtreding. Indien men de Wijzer door meerdere personen wil laten ontvangen dan kan men een extra intern abonnement afsluiten voor € 100,- per persoon.
Abonnementen worden aangegaan voor de periode van 1 jaar met stilzwijgende verlenging voor dezelfde periode. Opzegging kan alleen schriftelijk en minstens drie maanden voor
de einddatum geschieden.

