Inschrijvingsformulier
Maandelijkse verkoop 2021.4

Sturen naar quote.materials@b-rail.be
Ik, ondergetekende
(Naam, Voornaam, Hoedanigheid)
Handelend in mijn eigen naam
Adres (straat, nr, postcode, stad, land)
Tel. nr:
E-mail:
OF
Handelend voor de firma :
Adres (straat, nr, postcode, stad, land)
Tel. nr:
E-mail:
Bedrijfsnummer :

Lot
Nr

Bedrag in EURO excl BTW / ton
Artikel

Werkplaats

Cijfers

Letterschrift

Bedrag in EURO HTVA / lot totaal
Totaal geschatte gewicht van het
lot

Omcirkel wat past

Cijfers

* :

Letterschrift

Als schroot
Facturatie met BTW 0% houdt in dat wordt voldaan aan de wetgeving
Als hergebruik
(0% BTW, verplichte
inzake de behandeling van gevaloriseerd afval, inclusief bestemmingattest,
(21 % BTW)
documenten)
en isinschrijver,
alleen toegankelijk
Als
ik: voor bedrijven die zijn goedgekeurd door de regio
van de plaats van afhaling).
➢ De materialen en voorwerpen onderzocht te hebben
Verklaar
➢ De bepalingen en voorwaarden van het beroep op de mededinging en van de
Verbind mij hierbij:
Verzameling van de Algemene verkoopsvoorwaarden van de NMBS
➢ Aan de NMBS het overeengekomen bedrag te storten volgens de voorschriften
➢ De wetgeving die van kracht is inzake de bescherming van de veiligheid en het
leefmilieu nauwgezet na te leven. Tussenanderen : goedgekeurd door de betreffende
regio en een certificaat van bestemming van de materialen verstrekken.
Vrijwaar hierbij de NMBS, tot de volledige ontlading
➢ Tegen elke schade die op haar zou verhaald worden ten gevolge van het gebruik, de
van deze laatste :
opslag, de afvoer, de verhandeling, de verwerking, de overbrenging of de vernietiging
van de materialen die het voorwerp uitmaken van deze verkoop.
➢ Tegen alle eventueel verhaal, voor alle nadelige gevolgen van gelijk welke aard die
voortvloeien uit ongevallen of andere oorzaken waarvan de onderstaande personen
het slachtoffer zouden zijn in het kader van de uitvoering van de afhaling:
de koper zelf;
- zijn aangestelden
- derden
- de NMBS, met inbegrip van haar personeelsleden, zowel op het gebied van de
goederen die haar toebehoren als die waarvan zij het vruchtgebruik heeft.
( *

Datum en handtekening,
Voorafgegaan door de woorden « gelezen en goedgekeurd » dit
lastenboek en zijn voorwaarden

