Soesterweg 314A
3812 BH Amersfoort
06 203 206 31
info@buurauto.nl

Deelnameformulier en incassomachtiging Buurauto
Kenmerk van de machtiging nr. ________(in te vullen door Buurauto)
Naam contractant/
hoofdbestuurder:
E-mailadres:
06-nummer:
Adres:
Postcode /
woonplaats:
Ik neem deel voor:

Nissan Leaf 30kW

Nissan Leaf 40kW

Peugeot Partner

O 200 km/mnd € 115
O 400 km/mnd € 225
O 600 km/mnd € 335
O 800 km/mnd € 445

O 60 ct/km

Eén vakje aankruisen

O 200 km/mnd € 105
O 400 km/mnd € 205
O 600 km/mnd € 305
O 800 km/mnd € 405

Eigen risico:

O verlagen van eigen risico met € 200 voor € 10 per maand

Gewenste
ingangsdatum:

O 1e van de eerstvolgende maand
O zo snel mogelijk

Dit betaal je per rit

IBAN nummer:
Als je kiest voor een abonnement met een Nissan Leaf dan:
• Word je ook aangemeld als lid van energiecoöperatie CALorie.
• Kun je ook tegen kilometertarief gebruik maken van de Peugeot Partner
Extra bestuurders kun je hieronder opgeven. Facturatie van gebruikskosten loopt via de
contractant/hoofdbestuurder.
Extra bestuurders:
E-mailadres:
06-nummer:

1)

2)
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Bevestiging aanmelding
Ondertekenen en met een kopie rijbewijs (vóór- en achterzijde, BSN onleesbaar maken) opsturen of
mailen naar Buurauto bv, Soesterweg 314A, 3812 BH Amersfoort of aanmelden@buurauto.nl. Over het
lidmaatschap van CALorie krijg je afzonderlijk bericht.
Met het ondertekenen van dit formulier ga ik tevens akkoord met de algemene voorwaarden van
Buurauto. Ik geef toestemming dat Buurauto mijn naam en contactgegevens deelt met CALorie (en
uitsluitend genoemde gegevens).
Plaats

Datum

Handtekening voor aanmelden

Belating eerste termijn
Gelijk met de eerste termijn betaal je inschrijfkosten (€ 10), jaarbijdrage eerste jaar (€ 15) en
borgstelling (€ 100). Wacht met het betalen van de eerste termijn. Je ontvangt van ons een
bevestigingsmail met een betaallink. Wanneer je via die betaallink hebt betaald, kun je binnen twee
werkdagen rijden.
Machtiging volgende termijnen
Door ondertekening van dit formulier stem ik in met deze voorwaarden en geef ik tevens toestemming
aan Buurauto om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar mijn bank om een bedrag van mijn
rekening af te schrijven. Aan uw bank geeft u toestemming om doorlopend een bedrag van uw
rekening af te schrijven overeenkomstig de hiervoor op de voorzijde gegeven opdracht aan Buurauto.
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8
weken contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.
Plaats

Datum

Handtekening voor incasso
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