
Administratieformulier

Algemene Informatie

Bedrijfsnaam*  

Contactpersoon*  

Telefoonnummer contactpersoon*  

E-mailadres contactpersoon*  

Komt het maandbedrag boven € 15.000?*  Ja       Nee

Betaalcodes

Type code  Fitbit 100% kortingscode     Euro waarde kortingscode

Fitbit 100% kortingscode

Aantal  

Prijs per stuk € 149,95 

Euro waarde kortingscode

Kortingscode te gebruiken voor:  Apple Watch Serie 7          Fitbit Charge 5          Apple Watch & Fitbit

Aantal  

Euro waarde per kortingscode

Factuur adres

Bedrijfsnaam*  

T.a.v.*  

Adres*  

Postcode + Plaats*  

Land*  

E-mailadres (t.b.v. digitale factuur)*  

Bankrekeningnummer IBAN*  

BTW nummer*  

KVK nummer*  

PO nummer (indien van toepassing)  

Debiteurnummer In te vullen door Sparco Finance

Voorwaarden

1. Stuur dit formulier volledig ingevuld en ondertekend naar: betaalcodes@sparco.nl. Graag het ingevulde interactieve PDF bestand toesturen en geen foto/scan hiervan.
2. Door dit formulier te ondertekenen gaat u een betalingsplicht aan met Sparco International B.V. voor geleverde activity trackers.
3. De gegenereerde en overhandigde codes worden pas in rekening gebracht als ze ook daadwerkelijk gebruikt zijn bij het plaatsen van een order.
4. U ontvangt 1 keer per week een verzamelfactuur voor alle geleverde activity trackers.
5. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. 

51
99

1_
08

22



Handtekening

Door dit formulier volledig ingevuld aan Sparco te retourneren gaat u akkoord met de bovengenoemde voorwaarden.

Naam:

Plaats:

Datum:
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