Aanmeldingsformulier
Exclusief voor BLN-leden

Datum:
Bedrijfsnaam:
Contactpersoon:
Adres:
Postcode/Plaats:
Provincie:
Land:
Telefoonnummer:
E-mail:
BTW nummer:
KvK nummer:
BLN-lidmaatschapsnummer:
Aantal geleverde
detacheringsattesten:
(alle velden zijn verplicht)

Belangrijke informatie en voorwaarden:

Transport In Nood biedt hierbij aan om haar Franse vertegenwoordiger tijdelijk beschikbaar te stellen voor
Nederlandse transporteurs die nu met spoed behoefte hebben aan een vertegenwoordiger.
Deze dienst zal tijdens de overbruggingsperiode niets gaan kosten. Deze overbruggingsperiode zal enkele
maanden bedragen. Bij interesse in deze dienst zal Transport In Nood uw bedrijf moeten aanmelden als
zijnde haar verantwoordelijkheid. Na de aanmelding bij het Franse ministerie, zullen wij proberen binnen
enkele maanden uw bedrijf te bezoeken om alles persoonlijk met u door te nemen.
Met BLN zijn wij in gesprek hoe wij dit gaan organiseren. Na het vrijblijvende bezoek aan uw bedrijf,
laten wij aan u de keuze om met ons verder te gaan of niet.
Tot dit moment bent u niet aan kosten verbonden en staat het u vrij om een andere
vertegenwoordiger te kiezen, mocht niet met ons verder willen. Het is erg belangrijk om tijdens deze
overbruggingsperiode niet over te stappen naar een andere vertegenwoordiger zonder overleg met ons.
Dit omdat er op dat moment al een officiële vertegenwoordiger staat ingeschreven. U bent verplicht alle
documenten aan te leveren die de Franse autoriteiten van ons verlangen. Wanneer wij van Frankrijk een
verzoek krijgen, dan zullen wij u hierover informeren. Als vertegenwoordiger zijn wij verplicht om uw
documenten 18 maanden te bewaren. Wij zijn achteraf ook nog 18 maanden verantwoordelijk voor uw
bedrijf over de tijd dat u bij ons ingeschreven heeft gestaan. Kortom: wanneer u gebruikt heeft maakt van
onze vertegenwoordiger voor kortere tijd, dan kan het zijn dat de Franse autoriteiten binnen 18 maanden
na opzegging ons alsnog aanspreken om aanvullende documenten te leveren. Wij zijn dan alsnog verplicht
deze te leveren en deze documenten zullen wij van u moeten krijgen. Graag hieronder uw handtekening en
stempel als u akkoord gaat met deze voorwaarden.

Handtekening

Bedrijfsstempel

