New Client Registration Form

Bedrijfsgegevens
Company information

Bedrijfsnaam:
Company Name:

Handelsnaam:
Trading As:

BTW nummer:
VAT number:

KvK nummer:
Chamber of Commerce:

Adres:
Address:

Vestigingsplaats:
City:

Postcode:
Postal Code:

Telefoonnummer:
Telephone number:

Website:
Website:

Contact persoon
Key contact details

Naam:
Name:

Positie:
Position:

Email:
Email:

Telefoonnummer:
Telephone Number:

Contactgegevens Administratie
Contact details administration

Naam:
Name:

Email:
Email:

Telefoonnummer:
Telephone Number:

E-mailadres voor de factuur:
E-mail address for the invoice

Stuur dit formulier samen met het “Standard Sample Description Form” en uw sample(s) op naar:
Send this form together with the “Standard Sample Description Form” and your sample(s) to:

Textile LAB, Generatorstraat 26, 7556 RC Hengelo(ov), The Netherlands
Op alle diensten van Textile Lab zijn onze huidige Algemene Voorwaarden van toepassing, geregistreerd onder nummer 08098059 bij de KvK en te downloaden op onze website.
Betalingsvoorwaarden: bij op opdracht vooruit. Het testresultaat heeft alleen betrekking op het geteste item. De interpretatie van het resultaat en/of aanbevelingen is voor risico van de opdrachtgever
en haar lezer. Met betrekking tot het eindrapport aanvaardt Textile Lab geen aansprakelijkheid voor eventuele schade veroorzaakt door de testresultaten of onze dienstverlening. Het onderzochte
exemplaar is binnen één maand na de op het rapport genoemde datum opeisbaar op het kantoor van Textile LAB. Met de uitzondering; wanneer getest op brand-/rookeigenschappen, bij teruggave
aan de klant of wanneer het materiaal is verbruikt.
All services provided by Textile Lab are subjected to our current Terms and Conditions registered under number 08098059 at the chamber of commerce and are downloadable on our website.
Payment terms: by order in advance. The test result relates only to the tested item. The interpretation of result and or recommendations are for risk of the client and her reader. Regarding to the final
report Textile LAB does not accept responsibility for any damage caused due to the test results or our services. The examined specimen is claimable at the office of Textile Lab within one month
after the mentioned date on the report. With the exception; when tested for fire/smoke properties, when returned to client or when the material has been consumed.
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