
1.  Vul de overeenkomst volledig in, lees de voorwaarden goed door en onderteken de overeenkomst.
2.  Stuur de overeenkomst naar: Graydon Nederland B.V.
     Antwoordnummer 356
     1100 VC Amsterdam
     Mailen kan naar: verkoop@graydon.nl of stuur een fax naar 020 - 567 95 59
3. Na verwerking van de overeenkomst ontvangt u een activatiemail om in te loggen op de klantensite ‘Mijn Graydon’. 

RELATIEGEGEVENS

Bedrijfsnaam

Rechtsvorm

KvK nr.                                 BTW - nummer

Naam contactpersoon                               M               V

Kantooradres                                                             Postcode

Plaats

Telefoon         Fax

E-mailadres

Naam bank                      Bankrek nr.

VOORWAARDEN
U vindt onze Algemene Voorwaarden op www.graydon.nl. Hieronder hebben wij de aanvullende voorwaarden vermeld: 
• Wanneer u al klant bent van Graydon of in de afgelopen 6 maanden klant geweest bent van Graydon dan kunt u helaas geen gebruik maken van 

deze Free Trial overeenkomst.
• De gratis producten en maximale aantallen gelden allen tijdens de Free Trail periode van 30 dagen. 
• Bij overschrijding van het maximum betaalt u bovengenoemde meerprijs per stuk. U kunt altijd de status van het aantal opgevraagde bedrijven 

opvragen via de Servicedesk van Graydon. 
• Indien u binnen deze 30 dagen het maximum aantal overschrijdt, neemt één van onze accountmanagers bovendien contact met u op om de 
 mogelijkheden te bespreken. 

          Ik ga akkoord met de Algemene Voorwaarden en Tarieven van Graydon Nederland B.V. Deze heb ik ontvangen.

Naam

Functie

Datum

Handtekening

In te vullen door Graydon:

Naam

Functie

Plaats

Datum

Handtekening

In te vullen door u:

Startdatum:                          Einddatum:                          

SRA-GRAYDON COMPLIANCE PAKKET 
U kunt 30 dagen lang het onderstaand genoemde maximum aantal producten afnemen:
  

 10 gratis Nederlandse kredietrapporten
	 Prijs	per	stuk	boven	maximum:	€	40

 10 gratis Relatienetwerk rapporten 
 + XSeptions (uitzonderingen)
	 Prijs	per	stuk	boven	maximum:	€	17,50

 10 gratis Nederlandse of buitenlandse CDD aanvragen
	 Prijs	UBO	search	boven	maximum:	€	17,50
	 Prijs	Compliance	Check	boven	maximum:	€	15

 10 gratis KvK uittreksels uit voorraad
		 Prijs	KvK	uittreksel	boven	maximum:	€	2,10

Free Trial overeenkomst SRA-leden.
Ja, ik wil als SRA-lid 30 dagen gebruikmaken van de  Free Trial bij Graydon


