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Aanvraagformulier voor dienst 
FLORIBAR 

 
 

Bedrijfsgegevens 

Bedrijfsnaam:  __________________________________________________________________________ 

Contactpersoon:  _____________________________ Functie: ______________________________ 

Adres:  __________________________________________________________________________ 

Postcode en Plaats:  __________________________________________________________________________ 

Telefoonnummer:  _____________________________ Telefax:  _______________________________ 

Mobiele telefoon:  _____________________________ E-mail adres: _______________________________ 

Digitale factuur:         Ja  Nee   E-mailadres voor digitale factuur:   ___________________________________ 

 

Floricode diensten 

Bovengenoemde wenst een overeenkomst met Floricode te sluiten met betrekking tot de volgende diensten: 

 Toegang basis (= alleen codes zoeken) tot het systeem Floribar (voorheen Codering Levend Groen)  

 Toegang + (= ook codes aanvragen) tot het systeem Floribar (voorheen Codering Levend Groen)  

GLN bedrijfscode (indien bekend): _____________________________ 

Adm. / deb.nummer: ________________________________________  FloraHolland  PLANTION  

Naam softwareleverancier: _____________________________________________________________________ 

Aard van het bedrijf:   Kweker   Handelaar   Tuincentrum   Anders: _________________________ 

*U geeft met dit formulier tevens goedkeuring om uw gegevens bij de veilingen te controleren. Indien geen van  

beide voor u van toepassing  is, dient u een uittreksel van uw inschrijving bij de Kamer van Koophandel mee te zenden. 

 

Ondertekening 

Ondergetekende verklaart: 
-   bevoegd te zijn aanvrager rechtsgeldig te vertegenwoordigen; 
-   hierbij gedurende de looptijd van de overeenkomst machtiging aan Stichting Floricode te verlenen om het voor 

deze diensten verschuldigde bedrag, vermeld op www.floricode.com, af te schrijven van onderstaand 
rekeningnummer, en 

-   kennis te hebben genomen van de Algemene Voorwaarden van Floricode, voor deze dienst bestaande uit de 
Algemene Bepalingen en de Specifieke Bepalingen met betrekking tot ‘Beschikbaarstelling codelijsten’, zoals 
gepubliceerd op en te downloaden van www.floricode.com en te accepteren dat deze van toepassing zijn op de 
(uitvoering) van de overeenkomst. Op verzoek van aanvrager worden deze voorwaarden via e-mail of op andere 
gebruikelijke wijze kosteloos aan aanvrager toegezonden; 

-   er mee akkoord te gaan dat bovenvermelde (persoons)gegevens door Floricode worden opgenomen in haar 
relatiebeheer systeem teneinde deze dienst adequaat te kunnen verlenen. 

 
Ondergetekende:  ________________________________________________________________________ 
 
KVK-nummer:       |__|__|__|__|__|__|__|__|__|     BTW-nummer: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
IBAN nummer:                              |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Bank Identification (BIC):              |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
Plaats/datum:       ________________________________________________________________________ 
 
 
Handtekening:      ________________________________________________________________________ 

Formulier terugsturen naar Floricode, Postbus 115, 2370 AC 
ROELOFARENDSVEEN; fax: 071 305 1577 of e-mail: info@floricode.com 

http://www.floricode.com/
http://www.floricode.com/

