
 
 

Beck & Jørgensen A/S │ Rosenkæret 25-29 │ 2860 Søborg │ Telefon: 39 53 03 11 │ Fax.: 39 53 03 40 │ SEnr.: 63 74 90 28 

 

 
VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER: udfyldes af kunde 
Firmanavn:  
 
 

Hvis selskabsformen er IVS SKAL 
kunden udfylde og underskrive på 
side 2 
Selskabsform: 

Firmaadresse: 
 
 

Branche: 

Telefon: 
 

Postnr.: By: CVR.nr.: 
 

LEVERINGSADRESSE - hvis forskellige fra virksomhedsoplysninger       udfyldes af kunde 
Navn: 
 
Adresse: 
 
Postnr.: 
 

By: 
 

Telefon: 
 
INDEHAVER:   udfyldes af kunde 
Navn: 
 
Adresse: 
 
Postnr.: By: 

 
CPR nr.: 
 

KOMMUNIKATION   udfyldes af kunde 

Elektronisk faktura (OIOUBL) EAN lokation:  

Elektronisk faktura (OIOXML) EAN lokation: 

Elektronisk faktura (NESUBL) EAN lokation: 

Faktura / Kreditnota (PDF) e-mail:                                                                        Skal udfyldes 
Kontoudtog / Betalingsadvis (PDF) e-mail:                                                                        Skal udfyldes 
Sikkerhedsdatablade - 1 gang årligt e-mail:                                                                        Skal udfyldes 
NYMAiLET - info om bl.a. produkter e-mail:                                                                         
 e-mail: 
Jeg ønsker IKKE nyhedsmails:    
  
Undertegnede anmoder hermed om oprettelse af konto hos Beck & Jørgensen A/S. Jeg erklærer mig indforstået 
med, at Beck & Jørgensen A/S efter behov indhenter oplysninger til brug for nødvendig kreditvurdering. Endvidere 
bekræftes, at undertegnede har modtaget et eksemplar af Beck & Jørgensen A/S’ almindelige salgs- og 
leveringsbetingelser, samt at Beck & Jørgensen A/S må sende markedsføringsmateriale via elektroniske medier til 
de ovenfor angivne medier med mindre jeg aktivt herover eller senere fravælger dette. 
 
Undertegnede bekræfter ved nedenstående underskrift, at ovenstående oplysninger er korrekte samt, at 
undertegnede har fuld indkøbskompetence i ovenstående virksomhed.  
 

Dato:  Underskrift:  

Ansøgning om konto- og kreditoprettelse         Kontonr. 
Udfyldes af B&J 

 



Beck & Jørgensen A/S │ Rosenkæret 25-29 │ 2860 Søborg │ Telefon: 39 53 03 11 │ Fax.: 39 53 03 40 │ SEnr.: 63 74 90 28 

 
 
SELVSKYLDNERKAUTION FOR IVS – Hvis selskabsformen er IVS SKAL kunden udfylde og underskrive   
 Undertegnede indestår som selvskyldnerkautionist/er for enhver form for gæld til Beck & Jørgensen 
A/S på denne konto, der oprettes til løbende samhandel med ovenstående CVR. nr.  

 
Navn  Navn  

 
Adresse  Adresse  

Postnr. / by  Postnr. / by  

Cpr nr.  Cpr nr.  

Dato  Dato  

Underskrift  Underskrift  

 
 

MARKETING – udfyldes af B&J  
Prisliste Team 

Basisprisliste  10 Nordjylland  

Mesterprisliste  30 Midt- og Vestjylland  

Storkunder  50 Sydjylland  

   Sønderjylland &Fyn  

   Nordsjælland  

   Storkøbenhavn  

   København  

Kontant kunde   Syd- & Vestsjælland  
 
 

ADMINISTRATION – udfyldes af B&J 
Kreditmaksimum: 
 

Betalingsbetingelser: 
 

Kontoudtog: Betalingsadvis: 

 
 

BEMÆRKNINGER – udfyldes af B&J 
 
 

 

 

 

 
 
 

NOTATER - udfyldes af B&J                                        Dato:           Init: 
Kundecenter/Salgskonsulent 
   

Debitorbogholderi 
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