Datum ontvangst ( in te vullen door C&E):_____________________________________
Gegevens opdrachtgever
Naam contactpersoon
Adres
Postcode + woonplaats
Telefoonnummer
Email

:
:
:
:
:
:

Voor welk land vraagt u een legalisatie aan? _____________________________________
Legalisatie uiterste datum retour op:
Legalisatie retour:
O
zelf ophalen tijdens onze kantooruren op werkdagen
O
per aangetekende post Post NL (15,00 euro plus 21% btw)
O
per koerier (0,47 euro excl. 21% btw per km tijdens kantooruren, na kantooruren 0,67
euro excl. btw per km. Wij rekenen de kilometers heen en terug)
O
per OCS overnight koerier 35,00 Euro plus 21% btw
Betalingsgegevens:
O

Wij zenden u een factuur naar het opgegeven emailadres. U dient de factuur vóór de
door ons opgegeven datum te hebben bijgeschreven op onze bankrekening
NL07RABO0105327476 t.n.v. C&E Embassy Express. Wij overhandigen/ retourneren
uw legalisatie als het bedrag is bijgeschreven op onze rekening. Wij hanteren geen
betalingstermijn(en)!

O

U gaat akkoord met onze algemene voorwaarden. Deze kunt u vinden op onze website
www.cembassyexpress.nl. U dient deze optie aan te kruisen. Indien niet aangekruist
nemen wij uw aanvraag niet in behandeling.

O

C&E Embassy Express is niet verantwoordelijk voor de service en diensten van derden,
d.w.z. indien u ervoor kiest om uw legalisatie te laten retourneren door middel van
aangetekende post dan wel per koerier, is dat altijd uw eigen verantwoordelijkheid.
Uiteraard kunnen wij u op uw verzoek aantonen of wij op tijd uw legalisatie hebben
geretourneerd en of dat correct is gebeurd. Een track & tracénummer is bij ons op te
vragen zodat u uw legalisatie kunt volgen. U kunt uw legalisatie elke middag afhalen op ons
kantoor of u kunt gebruik maken van onze koerierservice om uw legalisatie bij u te
bezorgen. Kijk voor de voorwaarden op onze website www.cembassyexpress.nl

C&E Embassy Express
Kantoor Bunschoten:
Energieweg 14 E
3751 LT Bunschoten

Tel: 020-8006596
Mob: 0643019229
Mob: 0652097729
Email: info@cembassyexpress.nl

Kantoor Amsterdam:
Gebouw Infinity
Amstelveenseweg 500
1081 KL Amsterdam

Website: www.cembassyexpress.nl
Rabobank: NL07RABO0105327476
K.v.K: 32147590
BTW nr. NL 17.26.68.049-B.01

Leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij
de K.v.K onder nr. 32147590

Uw handtekening voor akkoord:

========================

U kunt uw legalisatie (aangetekend) verzenden naar:
C&E Embassy Express
Gebouw Infinity
Amstelveenseweg 500
1081 KL Amsterdam
Of langsbrengen tijdens kantooruren op 1 van onze vestigingen.

C&E Embassy Express
Kantoor Bunschoten:
Energieweg 14 E
3751 LT Bunschoten

Tel: 020-8006596
Mob: 0643019229
Mob: 0652097729
Email: info@cembassyexpress.nl

Kantoor Amsterdam:
Gebouw Infinity
Amstelveenseweg 500
1081 KL Amsterdam

Website: www.cembassyexpress.nl
Rabobank: NL07RABO0105327476
K.v.K: 32147590
BTW nr. NL 17.26.68.049-B.01

Leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij
de K.v.K onder nr. 32147590

