Kontoansökan företag

Bolagsuppgifter

Denna ansökan ska lämnas i original med
kopia på registreringsbevis ej äldre än 1 år.

Företagsnamn

Organisationsnummer

Adress

Postnummer / Ort

Faktureringsadress

Postnummer / Ort

Telefon

Telefax

Kontaktperson

Epost
Personnummer kontaktperson

Mobilnummer

Önskad kreditlimit (normalt 20% av årsinköp)

Behöriga uthämtare namn och mobil

Personnummer

Behöriga uthämtare namn och mobil

Personnummer

Behöriga uthämtare namn och mobil

Personnummer

Behöriga uthämtare namn och mobil

Personnummer

Jag försäkrar att de uppgifter som lämnats är riktiga och fullständiga samt att jag tagit del av och accepterar de på omstående sida
angivna villkoren.
Jag medger att Allt i Sten inhämtar kreditupplysningar och referenser. Jag är medveten om att ansökan kan avslås utan att förklaring
lämnas.
Jag förbinder mig att utan dröjsmål till Allt i Sten anmäla adressändring samt eventuellt i övrigt förändrade omständigheter som kan
komma att påverka kreditbedömningen.

Underskrift behörig firmatecknare

Ort / Datum

ID

Namnförtydligande

Ansökan blir föremål för kreditbedömning där
bland annat kreditupplysning ingår. Beviljad
kredit gäller tillsvidare. Om avtalsbestämmelser
inte följs upphör krediten och samtliga fakturor
förfaller omgående. Konto och krediten upphör
om kontot inte utnyttjats under 12 månader.

Följande krävs för att få fakturakonto hos oss:
* Registrerat företag, AB, HB eller enskild
firma
* Minst ett bokslut
* Inga betalningsanmärkningar
* Kreditvärdig enligt Justitia.

Villkor
Betalning sker i butik eller efter godkänd kreditprövning mot faktura 10
dagar netto. Vid fakturering tar vi ut en expeditionsavgift om 50kr per faktura. Efter förfalldodatum debiteras dröjsmålsränta. Ej lagerhållet material
och specialbeställningar betalas vid beställningstillfället. Varorna förblir i
AlltiStens ägo till dess att full betalning erlagts.
Leveranser
Leveranser sker mot frakttillägg och förutsätter framkomlig väg BK 1, 24
meters ekipage, 60 ton totalvikt och fri höjd. Vid leverans över 12-15 ton
skall bil med tillkopplat släp komma fram till arbetsplatsen. Vid lägre fraktvikt och trånga utrymmen, be att få leverans med enbart dragbil. Ordinarie lossningstid med 45 min ingår i priset, eventuell omlastning/lossning
därutöver debiteras 1250kr per påbörjad timme. AlltiSten förbehåller sig
rätten att efterdebitera kostnader som uppstår i samband med leverans.
Lastpallar
Returpallar debiteras med 125kr per styck, vid retur till vårt lager och uppvisande av betald faktura eller kvitto återbetalas 50kr per pall. Retur skall
ske inom 3 månader från leveranstillfälle.
Pallbrytning
Vid beställning av ej hela lastpallar med sten debiteras 250kr/palldelning
Returer
Eventuella returer mottages endast efter överenskommelse med AlltiSten.
Vid retur av lagerhållet material krediteras 65% av av debiterat pris vid retur
inom 30 dagar. Varan skall vara hel, ren och oanvänd vid retur. Specialbeställt material tages ej i retur. Eventuell returfrakt betalas av köparen.
Reklamation
Vid synliga skador och fel skall reklamation anmälas till AlltiSten innan
varan använts och senast 8 dagar efter mottagandet av varan. Kalkutfällningar som uppstår på betongprodukter är ej reklamationsgrundande. Utfällningen är en naturlig del av stenens härdningsprocess och synlig kalk på
ytan försvinner med tiden.

