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Bedrijfsnaam (+ formule)

Straat + Huisnummer

Straat + Huisnummer

Contactpersoon

Postcode + Plaats

Postcode + Plaats

(Mobiel) Telefoonnummer

KvK-nummer

BTW-identificatienummer

> Afleveradres:

> Factuuradres (indien anders dan afleveradres):

 Ja, ik geef Vriesia b.v. toestemming om mij commerciële/informatieve mailings te sturen naar “E-mail Algemeen”.

 Ja, ik geef aan Vriesia b.v. toestemming voor verwerking van alle op dit formulier aangegeven persoonsgegevens,  

 alsmede het delen van deze gegevens met relevante derden. Ik geef tevens akkoord te zijn Algemene Voorwaarden,  

 Privacy Verklaring en Cookieverklaring van Vriesia b.v.

Getekend door:

Plaats/ Datum:

uw handtekening

Factuur E-mailadres

Pakbon E-mailadres

E-mail Algemeen

IBAN Nummer

Rekeninghouder

WELKOM BIJ VRIESIA Documentnummer: NK_AVG_V01.1_05/03/2020
BASIS INFORMATIE

Winkelautomatiseerder Ean-code EDI

https://www.vriesia.nl/download/pdf/VRIESIA2018_AVG_AlgemeneVoorwaarden_21052018.pdf
https://www.vriesia.nl/download/pdf/VRIESIA2018_AVG_PrivacyVerklaring_21052018.pdf
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Conform de richtlijnen voor Goede Distributie Praktijken, zoals vast gelegd in de geneesmiddelen wet is Vriesia wettelijk 

verplicht te controleren of er UAD medicatie aan u mag worden uitgeleverd. Dit mogen wij uitsluitend aan u uit leveren als 

u een kopie van het drogistendiploma aan ons opstuurt en daarbij deze verklaring tekent waarbij u aangeeft dat de persoon 

waarvan het diploma is, ook daadwerkelijk bij u in dienst is en werkzaam is op het adres waar uw drogisterij is gevestigd.

Wij verzoeken u dan ook deze verklaring samen met het kopie van het diploma naar ons te retourneren, pas na  

ontvangst kunnen wij de levering van de UAD medicatie aan u starten. Verder wijzen wij u erop dat wij jaarlijks onze  

afnemers valideren en dat tussentijdse wijzigingen in diplomahouders direct bij ons gemeld moeten worden.

 Ik verklaar dat de persoon die vermeld is op het aangeleverde diploma ook daadwerkelijk in dienst is bij:

Bedrijfsnaam (+ formule)

Getekend door:

Plaats/ Datum:

uw handtekening

> Alleen invullen wanneer u UAD vergunningsartikelen wilt kunnen bestellen.

WELKOM BIJ VRIESIA Documentnummer: IDV_AVG_v01.1_05/03/20200
IN DIENST VERKLARING

KvK-nummer

BTW identificatienummer

> Stuur uw kopie diploma per mail naar service@vriesia.nl of via whatsapp naar 06 - 58 96 99 07
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Getekend door:

Plaats/ Datum:

uw handtekening

Voor het betalen van uw aankopen kunt u Vriesia machtigen voor het automatisch laten afschrijven van uw bankrekening.  

Dit bespaart u en ons administratiekosten. Wij zullen u ten minste vijf dagen van tevoren informeren over aankomende 

incasso’s met vermelding van het bedrag en de incassodatum.  

 

Let op: uw bank mag de SEPA Incasso Bedrijven alleen van uw rekening afschrijven als u de machtigingsgegevens heeft 

geregistreerd bij uw bank. Informeer bij uw bank hoe u dit kunt doen.

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan: Vriesia b.v. om doorlopend incasso-opdrachten te sturen 

naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven en uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te 

schrijven overeenkomstig de opdracht van Vriesia b.v.  

 

Deze machtiging is uitsluitend bedoeld voor zakelijke incasso transacties tussen bedrijven. Na afschrijving heeft u geen  

recht het bedrag terug te laten boeken. U heeft wel het recht om uw bank te vragen het bedrag niet af te schrijven van uw 

rekening. U kunt dit doen tot en met de dag waarop de afschrijving zou plaatsvinden. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Bedrijfsnaam Vriesia b.v.

Adresgegevens Wolvenkoog 1, 1822 BE  Alkmaar

Incasso ID NL62ZZZ370419890000

Machtigingskenmerk (uw Vriesia klantnummer)

> Onze gegevens (incassant):

> Uw betaalgegevens:

Straat + Huisnummer

Postcode + Plaats

IBAN Nummer

Rekeninghouder

> Alleen invullen wanneer u op basis van automatische incasso wilt bestellen en betalen.

WELKOM BIJ VRIESIA Documentnummer: SM_AVG_v01.1_05/03/20200
SEPA MACHTIGING
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