
   

Wijzigingsformulier voor dienst 

Bedrijfscodes/Locatiecodes 
 

Bedrijfsgegevens 
Bedrijfsnaam:  __________________________________________________________________________ 

Contactpersoon:  _____________________________ Functie:  ______________________________ 

Adres:  __________________________________________________________________________ 

Postcode en Plaats:  __________________________________________________________________________ 

Telefoonnummer:  _____________________________ Mobiele telefoon:   ___________________________ 

E-mail adres:             __________________________________________________________________________  

Digitale factuur:         Ja  Nee    

E-mailadres voor digitale factuur:   _______________________________________________________________ 

Ons bedrijf is ook te identificeren via: 

Administratie nr. Royal FloraHolland:  ______________________  Plantion:_______________________________ 

Fytosanitair registratie nr.: _____________________________ 

 Wijziging Floricode bedrijfscode 

 Uw gegevens van ons bedrijf zijn niet juist; de juiste gegevens staan hieronder vermeld  

 Andere wijziging, namelijk:  ___________________________________________________________ 

Handelsnaam: ___________________________________________________________ 

Postadres bedrijf: ___________________________________________________________ 

Postcode en Plaats postadres:  ___________________________________________________________ 

 

Vestigingsland:          __________________________     Productieland:       ___________________________ 

 

Bedrijfscode (13 cijfers):      8  7  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __   

Type bedrijf :   kweker  handelaar  transporteur  holding / moedermaatschappij * 

* verzameling van bedrijven, wilt u op een aparte bijlage vermelden welke bedrijven tot de holding behoren? 

 

 

 

 

 

Wijziging Floricode locatiecode 
Indien het een wijziging betreft van een bestaande locatie, dan hieronder de bestaande locatiecode vermelden: 

Locatiecode (13 cijfers) *:      8  7  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __   

 Ik ben:  eigenaar  huurder van deze locatie 

 Wij vragen een nieuwe locatiecode aan t.b.v. het bovengenoemd bedrijf op het onderstaande bezoekadres 
 Wij zijn niet (meer) gevestigd op de genoemde locatie; de locatiecode kan vervallen bij ons bedrijf  
 Uw gegevens van de bovengenoemde locatiecode zijn niet juist. De juiste gegevens staan hieronder vermeld: 

Locatienaam:  _____________________________________________________________ 

Bezoekadres bedrijf:  _____________________________________________________________ 

Postcode en Plaats bezoekadres:  _______________________________________ Land: ________________ 
*Indien het bedrijf meerdere vestigingen (of tuinen) heeft graag per vestiging een apart formulier invullen. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

Ondertekening 
Ondergetekende verklaart: 
-  bevoegd te zijn aanvrager rechtsgeldig te vertegenwoordigen, 
-  kennis te hebben genomen van de Algemene Voorwaarden van Floricode, voor deze dienst bestaande uit de 

Algemene Bepalingen, 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 GLN    
beheer systeem (FloCoDis) teneinde deze dienst adequaat te kunnen verlenen. 

 
Ondergetekende:  ________________________________________________________________________ 

KVK-Nummer:       |__|__|__|__|__|__|__|__|__|     BTW/VAT nr.: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

IBAN-nummer:                              |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Bank Identification (BIC):              |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Plaats en datum:   ________________________________________________________________________ 

Handtekening:      ________________________________________________________________________ 

Formulier terugsturen via e-mail: codebeheer@floricode.com      Model 01/2023 
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