Publicatie van ondernerningen
en BTW-identificatienum mer 2012
ln het Ondernemingsportaal Nederland
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Belangrijk: uw vermelding met opgave van het BTW-|dentificatienummer
Geachte dames en heren,
ln het kader van de wijzigingen m.b.t. het economische pakket van de EU, dat per 01-01-2010 alle bedrijven verplicht hun
BTW-identificatienummer op diverse geschriften te vermelden, zien wij ons als uitgever van toonaangevende internetportalen genoodzaakt onze database te actualiseren" Daarom verzoeken wij u, de op pagina 2 vermelde gegevens van uw
onderneming te controleren en ons uw BTW-identificatienummer mee te delen.
Houdt u er a.u.b. rekening mee dat uw gegevens als vermelding in het Ondernemingsportaal Nederland worden gepubliceerd. Wanneer de door ons geregistreerde gegevens niet correct of onvolledig zijn, dan kunt u uw gegevens als basisgegevens wijzigen (bedrijf, branche, postcode, plaats, internet, BTW-identificatienummer) op wvwv.ondernemingsportaal-nl.com
- menupunt: Actualisering. Hier ontstaan voor u geen kosten!
Wanneer u een publicatie van uw communicatiegegevens wenst, die meer gegevens bevat dan de basisgegevensvermelding, maak dan a.u.b. gebruik van het bijgaande formulier en stuur dit naar ons terug. Omdat wij een onderneming zijn, die
onafhankel'rjk van kamers en instanties opereert, ztln aan deze publicatie kosten verbonden. ln dat geval dient u er a.u.b.
rekening mee te houden, dat alle gegevens door de ondernemer of diens gevolmachtigde moeten worden ondertekend.
Het verzoek om inschrijving in het ondernemingsportaal is niet voor particulieren bedoeld.

Wij danken u voor uw medewerking om het Ondernemingsportaal Nederland actueel te houden en wensen u veel succes
met uw publicatie.
2012N1 pvo 0912
Deze brief werd machinaal aangemaakt en is derhalve niet ondertekend

Wanneer u geen publicatie wilt, dient u uw gegevens te blokkeren op www.ondernemingsportaal-nl.com,
Mehupunt: Blokkering van gegevens
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Antwoord naar 20 52486 55
of portovrij in de bijgaande retourenvelop

Inschrijvingsverzoek
voor de opname in het Ondernemingsportaal Nederland. Lees a.u.b. de informatie in de bijgaande brief met betrekking tot
onze offerte zorgvuldig door, controleer uw gegevens en stuur dit formulier (pagina 2) indien nodig naar ons terug. Bij de
uitgebreide vermelding krrjgt u een link naar uw website (indien aanwezig) en een voorkeursplaatsing. Behalve uw branche
heeft u tevens de mogelijkheid max. drie tref,ruoorden op te geven. Daardoor verkrijgt u een beter zoekresultaat in het Ondernemingsportaal Nederland. Zo kunt u door geïnteresseerden nog sneller worden gevonden.

Basisgegevens
Belangrijke vermeldíng: BTW-identificatienummer NL
Het bedrijf is verplicht om omzetbelasting af te dragen-,

Bedrijf;

BOUW- K. VEENBAAS B.V.

Branche: PROD. DEUREN, RAMEN EN KOZIJNEN VAN HOUT
Postcode / plaats: 1792 CK OUDESCHILD
lnternet.

Uitgebreide vermelding

Adres:

SCHILDERW EG 254

Telefoon: 0222312236

Fax:

0222315892

E-mail:
Bedrijfsleider:

Trefwoàrden
Trefiruoord 1:

Trefwoord 2:
Treíwoord 3:
Opdracht
Hiermee geven wij TWTele Verzeichnis Verlag GmbH tegen de aan ommezijde genoemde Algemene Handelsvoonruaarden
opdracht, de hierboven vermelde gegevens in het door haar uitgegeven Ondernemingspodaal Nederland geaccentueerd te
publiceren. Het register bevat bedrijven, zelfstandigen, instellingen en instanties, met en zonder internetadres en verschijnt
op www.ondernemingsportaal-nl.com. Voor de advertentie wordt jaar|jks 975 euro in rekening gebracht en dat bedrag moet
telkens na facturering worden betaald. De uitgever behoudt zich voor, een aanpassing volgens cijf. 4 van de Algemene
Handelsvoonvaarden uit te voeren. De opdracht geldt voor de konlende drie jaar en wordt vervolgens telkens met een jaar
verlengd, wanneer deze niet drie maanden voor aíloop schriftehjk wordt opgezegd. Het Duitse recht is van toepassing. De
uitgever houdt zich het recht voor de advertenties vorm te geven. De gegevens worden elektronisch bewaard.
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