AANMELDINGSFORMULIER

Voor het aanmelden als deelnemer van Stichting RTA dient u:
1. De aansluitingsovereenkomst in tweevoud te ondertekenen
2. Dit aanmeldingsformulier volledig in te vullen en te ondertekenen
3. De bovengenoemde getekende documenten te sturen naar:

Stichting RTA
t.a.v. Bente Meijer
3832 RC LEUSDEN
Bedrijfsnaam
KvK-nummer
BTW-nummer
Contactpersoon

Man
Vrouw

Vrouw

Correspondentieadres
Postbus/straatnaam
Postcode
Plaats
Telefoon
Fax
E-mail adres
Facturatieadres
Postbus/adres
Postcode
Plaats
Telefoon
Fax
*bij voorkeur factureren wij digitaal, gelieve hieronder het e-mail adres van uw financiële afdeling
opgeven
E-mail
adres
Ordernummer (optioneel)
Voor
bezoek en ophalen van afgedankte apparatuur
opgeven
Adres
Postcode
Plaats
Contactpersoon
Telefoon
Fax
E-mail adres
Aankruisen welk(e) verkoop kana(a)l(en) worden gebruikt
Verkoop via winkel

Verkoop via
groothandel of
distributeur

Verkoop online in NL
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Verkoop online
buiten NL
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Stichting RTA - Aanmeldingsformulier

Ledenkorting voor FHI en NVG leden
Bedrijven die lid zijn FHI of NVG betalen geen jaarlijkse deelnamebijdrage. Om te bepalen of u
hiervoor in aanmerking komt vragen wij u de volgende vraag te beantwoorden:
1) Bent u lid van FHI of NVG?
Ja, bij de volgende branchevereniging:
......................……………………………………………………………………………………………………..
2)
Nee
U komt niet in aanmerking voor de ledenkorting van €250.
Indien u in aanmerking komt voor de ledenkorting betaalt u geen jaarlijkse deelnamebijdrage van
€250 (exclusief BTW).

Na ontvangst van dit getekende aanmeldingsformulier en de aansluitingsovereenkomst wordt uw
aanmelding administratief verwerkt. Na acceptatie ontvangt u een bevestiging en een exemplaar
van de door u en Stichting RTA ondertekende aansluitingsovereenkomst retour.
Als deelnemer ontvangt u tevens nadere informatie over:






Inloggegevens voor MijnRTA
Instructies over hoe u de aangeboden afgedankte apparatuur kunt aanmelden
De procedure met betrekking tot het ophalen van volle emballagemiddelen
Instructies over hoe uw klanten afgedankte apparatuur kunnen aanbieden ter
verwerking
Instructies over hoe u uw kwartaalrapportages dient in te vullen en in te sturen

Naam: .………………………………………………………………………………………………
Plaats: ……………………………………………………………………………………………….
Datum: ……………………………………………………………………………………………….
Handtekening*:

*Ondergetekende verklaart tekeningbevoegd te zijn
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