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INSCHRIJFFORMULIER 

 

Bedrijfsgegevens
 

Naam : ________________________________________ 

Adres  : ________________________________________ 

Postcode : ________________________________________ 

Plaats : ________________________________________ 

Telefoonnummer : ________________________________________ 

Whatsapp nummer : ________________________________________ 

E-mail : ________________________________________ 

Website : ________________________________________ 

KvK nummer : ________________________________________ 

BTW nummer : ________________________________________ 

 

Contactpersoon
 

Naam : ________________________________________ 

Telefoon : ________________________________________ 

E-mail : ________________________________________ 

 

Garantie
 

 Geen                          3 maanden                         6 maanden                        12 maanden 
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Algemene Voorwaarden
 

Wij beschikken over eigen Algemene Voorwaarden Ja Nee 

 

Certificering
 

     Geen                         ICT Waarborg                         Techniek Nederland 

 

Openingstijden Open Dicht
 

Maandag _____________________________ : _________________________ 

Dinsdag _____________________________ : _________________________ 

Woensdag _____________________________ : _________________________ 

Donderdag _____________________________ : _________________________ 

Vrijdag _____________________________ : _________________________ 

Zaterdag _____________________________ : _________________________ 

Zondag _____________________________ : _________________________ 

 

Alleen op koopzondag geopend                    Ja                          Nee 

Wij werken uitsluitend op afspraak Ja                         Nee 

 

Reparatiemogelijkheden
 

 iPhone                          iPad                         Samsung                         Samsung Tab 

 Huawei HTC                         Nokia                               Sony 

     LG                              OnePlus                   Google Pixel                   Motorola 

 Xiaomi Oppo 
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Financieel
 

Administratie e-mail  : ________________________________________ 

Betaalfrequentie                    Per maand 

                                               Per kwartaal  (5% korting) 

                                              Per jaar  (10% korting) 

 

Wanneer u een link vanaf uw website naar onze website plaatst kunt u 5% extra korting 
ontvangen. Er wordt in overleg bekenen hoe de link eruit moet zien. 

Wilt u hier gebruik van maken  Ja  Nee 

 

Locatie
 

Welke locatie wilt u beheren : ____________________________________________ 

 

Akkoordverklaring
 

 Ik verklaar de algemene voorwaarden te hebben ontvangen en ga hiermee akkoord 

 Ik verklaar de privacy policy te hebben ontvangen en ga hiermee akkoord 

 Ik verklaar het inschrijfformulier naar waarheid te hebben ingevuld 

 

Datum :_______________________  Plaats :______________________ 

 

Naam :_______________________  Handtekening :______________________ 
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Terugsturen
 

Wanneer u de benodigde documenten compleet en ondertekend heeft kunt u deze digitaal 
aan ons toesturen. Stuur altijd een recent uittreksel van de kamer van koophandel mee 
(maximaal 3 maanden oud) en zorg ervoor dat het inschrijfformulier en de 
licentieovereenkomst (indien van toepassing) ondertekend wordt door een persoon die 
volgens het uittreksel van de kamer van koophandel tekenbevoegd is. 

De papieren kunt u via www.ripasolutions.nl/aanmelden digitaal verzenden. 

 

Uiteraard mag u de documenten ook per post aan ons toesturen. Hou er rekening mee dat 
de verwerkingstijd dan tot maximaal 3 weken kan duren. 

Ripa Solutions 
De Nieuwe Erven 3 
Unit: 10615 
5431 NV  Cuijk 
 

 

 


