Leverandørservice

Mere end 100.000 virksomheder
betaler deres leverandører med
LeverandørService.
Fordi det er nemt og gratis.
Fordi det er nemt og gratis.
LeverandørService.
betaler deres leverandører med
Mere end 100.000 virksomheder
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Slip for besværet med at betale faktura

Kuponen sendes til Nets, Lautrupbjerg 10, P.O. 500, DK - 2750 Ballerup

Dato og underskrift

5 1 0

Betalingerne finder sted på de tidspunkter, som min leverandør i forvejen har meddelt mig. Betalingsordningen er underkastet ”Generelle regler for kreditorer
i LeverandørService”, som kan hentes på www.nets.eu/dk.

38 CVR-nr.
28 kontonr.
24 reg.nr.
9 kundenr.
4 kreditornr.

Udfyld felterne med kundenummer, reg.nr. og kontonummer på den konto, som beløbene skal trækkes fra samt CVR-nr.

1

Regningerne betales altid på sidste rettidige
betalingsdag, hvilket giver dig renter i længst
mulig tid. Få glæde af fordelene ved Leve
randørService. Udfyld kuponen og send den
i dag.

Navn/Stempel på leverandør

Betalingen sker til tiden – hverken for
tidligt eller for sent
På grund af travlhed eller ferie kan det hænde,
at regninger ikke bliver betalt til tiden. Med
LeverandørService vil regningerne altid blive
betalt til tiden. Du undgår derved eventuelle
stop i leverancer og slipper for eventuelle rykkergebyrer og morarenter.

Jeg opretter hermed den anførte træktilladelse og giver tilladelse til, at nedenstående leverandør
automatisk trækker sine tilgodehavender på min konto med LeverandørService.

Udfyld og send

Du bevarer overblik og får
mindre papirarbejde
Med LeverandørService slipper du for at betale
indbetalingskort, skrive og sende checks eller
overføre hver enkelt betaling i netbank. Du får
dermed mere tid, som du kan bruge på din kerneforretning. Senest tre dage før betalingen
vil du modtage information fra din leverandør
om trækket. Du får samme information som
i dag og besked om, hvornår pengene bliver
trukket. Du kan altid afvise en betaling. Op til
to dage efter betalingen er gennemført, er det

muligt at afvise den. Hvis betalingen allerede
er gennemført, vil pengene blive tilbageført til
din konto.

Tilmelding til LeverandørService

Med LeverandørService trækker din leverandør sit tilgodehavende direkte fra kontoen i
din virksomheds pengeinstitut efter aftale
med dig. Der er ingen omkostninger for din
virksomhed, og du har sikkerhed for, at
regningerne bliver betalt til tiden.

Oprettelse af træktilladelse							

Betal dine fakturaer på en nemmere måde

