
 

ACN EUROPE BV
THOMAS R. MALTHUSSTRAAT 1-3, 1066 JR AMSTERDAM, NEDERLAND 
KAMER VAN KOOPHANDEL: AMSTERDAM 34110202, OB-NUMMER: NL 8079 69 102 B 01

www.acnevents.eu

NL-CC

 Naam zoals deze vermeld staat op de badge en officiële legitimatie (uitsluitend individuele personen - geen namen van partnerschappen)

  Uw ACN Business ID  Naam upline-RVP

 Adres

 Postcode    Plaats      Land

 Telefoon    Fax      E-mailadres

        Naam zoals wordt vermeld op de creditcard (in blokletters)

        Handtekening Business ID

Voorwaarden

      Nummer van Visa of MasterCard (controleer svp of u het juiste nummer hebt ingevuld)

BETALEN MET CREDITCARD
Betaling per Visa/MasterCard: (vul het onderstaande formulier in). Ik, ondergetekende, geef ACN Europe BV hierbij toestemming het bedrag voor het vooraf inschrijven 
en indien aangegeven de kosten van de headset op mijn creditcard in rekening te brengen. Indien ik nalaat de headset en ontvanger in te leveren aan het einde van 
het evenement, brengt ACN € 250,- in rekening op mijn creditcard. Ik ben wettelijk gemachtigd deze overeenkomst aan te gaan. Ik heb de voorwaarden aandachtig 
doorgelezen en verklaar mij hiermee akkoord. 
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Vervaldatum

Schrijf duidelijk en in blokletters

Independent Business Owner

Gast

Alleen

•  Eén formulier per persoon zij die deel 
uitmaken van een vennootschap, moeten 
voor alle leden die het evenement 
willen bijwonen een afzonderlijk 
inschrijfformulier indienen. 
Naambadges mogen geen namen 
van organisaties vermelden.

 De inschrijving is persoonsgebonden. 
Geldteruggave of annuleringen zijn 
niet mogelijk.

 Voeg geen betalingen voor andere 
producten of diensten bij uw betaling 
als u zich vooraf inschrijft.

  Belangrijk: als uw inschrijving om 
 welke reden dan ook niet volledig is, 
 zal de prijs aan de zaal van € 215 
(incl. BTW) van toepassing zijn.

•   De headsets moeten vóór 11.00 uur op 
zaterdag 13 oktober 2018 worden opgehaald. 
Als u dit niet doet, zal uw bestelling worden 
geannuleerd. Er zullen geen terugbetalingen 
worden gedaan.

 (incl. BTW)

€175.00
VOORAF INSCHRIJVEN

Alleen geldig van 
15 oktober 2018 t/m 6 februari 2019

Ik stem ermee in commerciële en marketingcommunicatie van ACN en derden zoals te 
ontvangen, zoals uiteengezet in de Algemene Voorwaarden en het Privacybeleid. Ik begrijp dat 
ik deze goedkeuring op elk gewenst moment mag intrekken.

 Ik stem ermee in dat ACN mijn persoonsgegevens mag verstrekken aan derden, inclusief maar 
niet beperkt tot kredietreferentie- of fraudepreventiebureaus, partners en zakelijke partners 
van ACN, zoals uiteengezet in de Algemene Voorwaarden en het Privacybeleid. Ik begrijp dat ik 
deze goedkeuring op elk gewenst moment mag intrekken.

ACN biedt aanwezigen simultane vertaling voor € 45,- (incl. BTW) (€ 55,- aan de zaal) + € 20,- borg voor de koptelefoon. ACN biedt alleen simultane vertaling aan indien er 
voor de verzochte taal ten minste 100 aanvragen zijn ontvangen tijdens de voorinschrijfperiode. 

  Engels - Frans   Engels - Spaans      Engels - Italiaans

Internationale Conventie



NL-DD

 Rekeningnummer – IBAN     SWIFT BIC

 

 Plaats    Datum:  (MM/JJ)

 Handtekening(en)

Voorwaarden

EENMALIGE SEPA INCASSO MACHTIGING VOOR ONAFHANKELIJK VERTEGENWOORDIGERS
Ik, ondergetekende, machtig ACN Europe BV het bedrag voor het vooraf inschrijven van mijn rekening af te schrijven. Ik ben wettelijk gemachtigd deze overeenkomst 
aan te gaan. Ik heb de voorwaarden aandachtig doorgelezen en verklaar mij hiermee akkoord.

www.acnevents.eu

 ��������������
(Alleen voor interne doeleinden van ACN)

Nummer machtiging – in te vullen door de crediteur

Het bankrekeningnummer waarop 
automatische incasso van toepassing is.

Eenmalige betaling
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U heeft onder meer het recht op terugboeking door uw bank conform de met uw bank overeengekomen 
voorwaarden. Een verzoek tot terugboeking moet ingediend worden binnen 8 weken vanaf de datum waarop 
uw rekening werd gedebiteerd. Vul alle met * gemarkeerde velden in. N.B.: Uw rechten met betrekking tot 
de hierboven genoemde machtiging worden uiteengezet in een toelichting die u via uw bank kunt verkrijgen.

•  Eén formulier per persoon zij die deel 
uitmaken van een vennootschap, moeten 
voor alle leden die het evenement 
willen bijwonen een afzonderlijk 
inschrijfformulier indienen. 
Naambadges mogen geen namen 
van organisaties vermelden.

• De inschrijving is persoonsgebonden. 
Geldteruggave of annuleringen zijn 
niet mogelijk.

• Voeg geen betalingen voor andere 
producten of diensten bij uw betaling 
als u zich vooraf inschrijft.

  Belangrijk: als uw inschrijving om 
 welke reden dan ook niet volledig 
 is, zal de prijs aan de zaal van 
 € 215 (incl. BTW) van 
 toepassing zijn.

•   De headsets moeten vóór 11.00 uur op 
zaterdag 13 oktober 2018 worden opgehaald. 
Als u dit niet doet, zal uw bestelling worden 
geannuleerd. Er zullen geen terugbetalingen 
worden gedaan.

 Naam zoals deze vermeld staat op de badge en officiële legitimatie (uitsluitend individuele personen - geen namen van partnerschappen)

 Uw ACN Business ID  Naam upline-RVP

 Adres

 Postcode    Plaats      Land

 Telefoon    Fax      E-mailadres

 Naam rekeninghouder

 Plaats           Business ID (mits van toepassing)

 Naam van de bank          Handtekening rekeninghouder

 Vestigingsplaats van de bank         Datum:  (MM/JJ)

Schrijf duidelijk en in blokletters
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Independent Business Owner 

Gast

 (incl. BTW)

€175.00
VOORAF INSCHRIJVEN

Alleen geldig van 
15 oktober 2018 t/m 6 februari 2019

Door ondertekening van dit machtigingsformulier, geeft u toestemming aan (A) ACN Europe BV een opdracht in te sturen aan 
uw bank om uw rekening te debiteren en aan (B) uw bank uw rekening te debiteren conform de opdracht van ACN Europe BV.

ACN Europe BV 
Domicilio social: Calle Pinar 7, 5º Izq., 28006 Madrid, España - CIF: B83966366
R.M. Madrid: Tomo 19.960, Libro 0, Folio 64, Sección 8ª, hoja M-351986
Dirección Postal: Calle de Las Rejas 11F, 28022 Madrid, España

Ik stem ermee in commerciële en marketingcommunicatie van ACN en derden zoals te 
ontvangen, zoals uiteengezet in de Algemene Voorwaarden en het Privacybeleid. Ik begrijp dat 
ik deze goedkeuring op elk gewenst moment mag intrekken.

 Ik stem ermee in dat ACN mijn persoonsgegevens mag verstrekken aan derden, inclusief maar 
niet beperkt tot kredietreferentie- of fraudepreventiebureaus, partners en zakelijke partners 
van ACN, zoals uiteengezet in de Algemene Voorwaarden en het Privacybeleid. Ik begrijp dat ik 
deze goedkeuring op elk gewenst moment mag intrekken.

ACN biedt aanwezigen simultane vertaling voor € 45,- (incl. BTW) (€ 55,- aan de zaal) + € 20,- borg voor de koptelefoon. ACN biedt alleen simultane vertaling aan indien er 
voor de verzochte taal ten minste 100 aanvragen zijn ontvangen tijdens de voorinschrijfperiode. 

  Engels - Frans   Engels - Spaans      Engels - Italiaans

Internationale Conventie


