
 

 

TOTAAL

TOTAAL 
van mijn bestelling  

(B.T.W. en transport inbegrepen)

Bijdrage administratieve 
en leveringskosten,  

ongeacht het bestelbedrag.

Vanaf 150€ de optie : 
“Uw levering  

gesorteerd verpakt”
 A B C D E

Noteer de naam van de personen of plaatsen waar de goederen dienen geleverd te worden, zodat ze vermeld worden op de collis.

Het totaal aantal besteld per artikel dient correct over de verschillende personen of locaties uitgesplitst te worden

1 factuur, 1 leveringsadres maar verdeeld over verschillende klassen, bestemmelingen …

Vergeet uw kleurkeuze niet te vermelden ! (zonder kleurinformatie zal Wesco voor u kiezen).

 Artikelnr.      Kleurcode Beschrijving Eenh. prijs incl Aantal Totaal incl
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Kinderen van nu, de toekomst van de wereld
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Een nieuwe papieren bestelbon nodig?  
download hem op onze website 
nl.wesco-eshop.be/BDC

20
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2 BESTELBON
per e-mail :

info@wesco-group.be
•

per post : WESCO
J.B. Vinkstraat 12
3070 KORTEBERG

•
per fax :  02 / 757 11 36

Bank IBAN BE010 4397 8016 2104 
BIC: KREDBEBB

Ondern.nr.: BE0428.553.918

Voor informatie en 
vragen tel. 02 757 11 55

BETAALWIJZE

PARTICULIEREN & PRIVE 
KINDERDAGVERBLIJVEN:

Bestelling enkel aanvaard na ontvangst  
betalingsbewijs of contante 

betaling bij afhaling  

J.B. Vinkstraat, 12 - 3070 Kortenberg

SCHOLEN, BESTUREN EN INSTITUTEN:
Overschrijving op rekening  

na ontvangst factuur

DATUM, NAAM en HANDTEKENING  
+ STEMPEL

Handtekening

Met het insturen van deze bestelbon gaat u akkoord met 
de inhoud en de toepasbaarheid van onze algemene 
verkoopvoorwaarden zoals uiteengezet op onze internetsites 
en onze catalogus.

Als u GEEN deellevering wenst, 
gelieve vakje aan te vinken

BE 0BTW nummer
(indien in bezit)

Nr Klant
terug te vinden op uw laatste factuur A

A

A

A
FACTURATIEADRES LEVERINGSADRES indien verschillend van facturatie

e-mail

Gemeente

tel

Organisatie, 
School of 

Naam

klantnummer Leveringsadres 
terug te vinden op uw laatste factuur

(om uw 
bestelconfirmatie 

te ontvangen)

Gewenste leverdatum vanaf / /

Datum van sluiting van uw instelling (voor de zomerperiode): 

Van / / tot / /

Bijzondere 
instructies

Adres

Postcode

e-mail

Gemeente

tel

Organisatie, 
School of 

Naam

Adres

Postcode

Besteldatum / /
Uw bestelref.

Gelieve bestellingen
per fax, per post of 

per e-mail
NIET opnieuw te 

bevestigen:
2 transmissies 
= 2 leveringen  
= 2 facturen

SNELLER en HANDIGER, 
bestel op  

www.wesco-eshop.be


