
Klantenformulier huren op rekening Gromax bv  Pagina 1 van 1 
GXVO 190003 / Versie april 2019 

     Klantformulier (Huren op rekening) 
 

 
 

        Betreft   :                  Aanvraag nieuwe klant                         Wijziging gegevens bestaande klant 
        Deb.nummer: __________________ 

        Bedrijf  :  KvK-uittreksel bijvoegen  
 
Naam bedrijf : _____________________________________________________________________________ 
 
Adres :  ____________________________________________________________________________ 
 
Postcode : ___________  _____ Woonplaats : _____________________________________ 
 
Postbus : ___________  Postcode en woonplaats postbus: ______________________________________ 
 
Telefoon :  _____________________ Faxnummer :  _____________________________________ 
 
GSM :  _____________________ E-mail  :  _____________________________________ 
 
Bic  : ____________________________________________________________________________ 
 
Iban  : ____________________________________________________________________________ 
 
Kamer van Koophandel inschrijvingsnummer:  _____________________________________________________ 
 
Btw nummer:  ______________________________________________________________________________ 
 
Naam directeur/procuratiehouder: ________________________________________ Geb.datum: ___ / ___ / ___ 
 
Rijbewijs/paspoort/ID-kaartnummer : ____________________________________________________________      
 
E-mail adres t.b.v. facturatie:  Zelfde als bovenstaand / anders n.l.:______________________________________ 
 
Opmerkingen :______________________________________________________________________________ 
 
     U kiest verzekerd te zijn: 
U bent standaard verzekerd (10% van de bruto huursom) tenzij u een polisblad van uw eigen verzekering  
kunt overleggen en door Gromax als voldoende dekking wordt geaccepteerd. 
Opzet en grove schuld zijn niet verzekerd. Tevens geldt een eigen risico per gebeurtenis afhankelijk van  
de gebeurtenis en de nieuwwaarde van het object, dit vindt u op ons verzekeringscertificaat op de website. 

 
      U kiest niet verzekerd te zijn: 
U dient dan aantoonbaar het gehuurde zelf all risk te verzekeren. Alle schade met, door of aan het gehuurde  
is volledig voor uw rekening en risico behoudens schade die het gevolg is van een door u aan te tonen  
gebrek van het gehuurde.  
U vrijwaart Gromax bv volledig van iedere vorm van aansprakelijkheid jegens derden inzake het gehuurde. 
Alle schades aan het gehuurde materieel vergoedt U volledig en zonder inhoudingen. 
Bij diefstal vergoedt U de eerste vier jaar de aanschafwaarde, materieel ouder dan 4 jaar wordt  berekend  
op dagwaarde. 
 
Ondergetekende stemt in met de verhuurvoorwaarden en verzekeringsvoorwaarden.  
Indien deze niet is bijgesloten, kunt u deze downloaden op onze website www.gromaxverhuur.nl  
Tevens is ondergetekende op de hoogte dat een toetsing bij een kredietinformatie databank deel uitmaakt van de 
acceptatieprocedure. Gromax bv behoudt zich het recht voor om een alternatieve betaalwijze aan te bieden. 
U accepteert de betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum.  
 
Naam (directeur/procuratiehouder) : ______________________________________________________________ 

 
 
Datum : ____ / _____ / _____  Handtekening:    _________________________________________________  
 

 
Dit deel in te vullen door Gromax bv 
 

 Klant op rekening: Ja / Nee Reden:  ________________________________________________________ 

 
Geaccepteerd per datum : _____ / _____ / _______ Toegekend debiteurennummer:______________ 
 
Zoekbegrip   : _______________________  
 
Kredietlimiet   : € ______________________ Ordercontrole door:______________________ 
 
Opmerkingen: _______________________________________________________________________________ 


