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Belangrljk: uw v€rmelding mel opgave van het BTW nummer
Geachle dames en heren,
In het kader van de wizig ngen m.b.t. het economische pakkel van de EU, dat per 01-01-2010 alle bedrijven verplichl

hun omzelbelaslingnummer op diverse geschriften te vermelden, zien wij ons als uitgever van loonaangevende
internetponalen genoodzaaktonze databasete actualiseren. Oaarom verzoeken wiju, de op pagina 2 vermelde gegevens
van uw ondememing Ie controleren en ons uw ornzetbelastingnummer mee te del€n.
Houdl u era.u.b. rekening mee dat uw gegevens als vemelding in hel Ondememingsportaal Nederland worden gepubliceerd.
Wannèer de door ons geregistreerde geg€vens niet corecl ofonvolledig zijn, dan kunl u uw gegevens als basisgegevens
wùzigen (bodrùf, branche, postcode, plaals, internet, BTW nurnmeo op www.ondememlngsportaal-nl.com - Menupunt:
Actualiserìng, Hier ontstaan voor u geen kosienl
wanneer u een publicatie van uw communicatiegegevens wenst, die meer g€gevens bevat dan de basisgegevensvermelding,
maak dan a.u.b. gebruikvan hel bijgaandeformulieren stìrurdit naar ons terug. Omdat wi een ondememingzijn, dieonafrìankelijk
van kameE en instanties opereerl,ljn aan deze Frblicalb kosten verborìdenIn dal geval dient u er a.u.b. rekening mee te houden, dal alle gegevens door de ondernemer of diens gevolmachtigde
moeten worden onderlekend.

2010N1chr_00512
Dezè brièf w6rd méchhaar aanoemaakr en is derhalve .ier ondortek€.d

Wanneer u geen publicatie wilt, dienl u uw gegevens le blokkeren op
wwwondernemingsporlaal-nl.com, Menupunt: Blokkering van gegevens

Tele Vezeichnis Verlag GmbH, Borsleler Chaussee 85-9S a,22453 Hamburg, Duitsland, FAX:0049 40 51 48 49 50
HRa 40 749, bevoegde rechlbank: Hamburg, bedrijfsleiderr Wulf Lohmeyer
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portovrij in de bijgaande retourenvelop
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lnschrivingsverzoek
voordeopname in het Ondememingsportaal Nederland. Lees a.u.b. de informatie r de bijgaande brlefmel betrekking tol onze
offefte zorgvuldig door, conlroeer uw gegevens en stuur ditformulier (pagina 2)indien nodig naaronsterug. Brjde uilgebreide
veÍnelding heeít u levens de mogelÍkheid behalve uw branche mat. dde lreftoorden op te geven. oaardoor verkrijgt u een
beter zoekesullaal ln hel Ondernemingsportaal Nedeland. Zo kuni u door geinteresseerden nog snellerworden gevonden.

Basisg€gsvsns

Bél.nqrlikè vèmslding: BTW-nr

Bedrijfr

v.o.g. l.

Branche:

I',fÀRKTllANDEl,
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OV VOEDINGSMIDD

BUNSCHOTEN SPAKENBURG

lnternet:

t lgebreide vermsldlng

E-Mail:

Bedrifsleider:

ODdracht
Hiemee geven wi TW Tele Vezeichnis Verlag GmbH tegen de aan ommezijde genoemde algemene handelsvooMaaden
opdracht, de hieùoven vermelde gegevens ln het door haar uitgegeven Ondememingsporlaal Nederland g€accentLreerd te
publiceren. Het register bevat bedrùven, zelfslandigen, instellingen en inslanties, meten zonder intemeladresen verschijntop
wwwondernemingsportaal-nl,com. De uilgever behoudt zich voor, €en aanpassiog volgens ojf 4 van de algemeno vooMaarden
Lril te voeren. De uitgever behoudt zich het recht voor om de advelentie vorm te geven. Voor de adverlentie wordljaarlijks
975auro in rekening gebrachten dat bedrag moettelkens na facturering worden belaald. De opdrachtgeldl voor de komende
drie jaar 6n wordl veNolgens telkens met een jaar velengd wanne€r deze niet drie maanden voor aîoop schrifielijk wordl
opgezegd. Het Duitse recht is van loepassing. De gegevens worden eleklronisch bewaard.
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