
  
        
                 

Bezoekadres  Bank Factorplus (AWG) Bedrijf Land Telefoon Handelsregister  Website 

L.G. Smith Blv 62 

Miramar Building, 

suite 304 

Oranjestad/Aruba 

Meerpaal 3 

6582 BX Heumen 

Nederland 

CMB 60227802 Niesten Aruba N.V. AUA: (+297)  582 3301 KvK Aruba 36262.0 In ontwikkeling 

t.n.v. Factorplus-Niesten BOFshop NL: (+31) 24 357 2929 KvK 58337822 www.bofshop.nl 

Logipress B.V. NL: (+31) 3 4847 8015 KvK 30042981 www.logipress.com 

Bank (AWG)    Fax Persoonsnummer  E-mail 

Niesten Aruba N.V. AUA: (+297) 583 6454 5011286 weborders@bofshop.nl 

Aruba Bank, 2450320290 BOFshop NL: (+31) 24 357 2930 NL8529.93.201.B01 weborders@bofshop.nl 

t.n.v. Niesten Aruba N.V. Logipress B.V. NL: (+31) 3 4847 5111 NL8078.92.415.B01 sales@logipress.com 
 

 
Bestelformulier: Aruba, Bonaire, Curaçao,  St. Maarten, Saba en St. Eustatius 
 
Wilt u definitief bestellen? Vul dan onderstaande gegevens in en fax  of mail deze retour naar:  
Nederland  (+31) 24 357 2930  weborders@bofshop.nl 
 
Wijzigingen in de offerte kunt u aangeven door doorhalen of aantallen te corrigeren. 
Zijn er wijzigingen in de offerte aangebracht?  ja / nee (s.v.p. doorhalen wat niet van toepassing is) 
 
Hoeveel pagina’s stuurt u met dit voorblad mee? Aantal: _______________________ 
                                               
Offertegegevens  KvK nr.                                                 Belasting nr. 

Naam school / instelling / bedrijf  

Offertedatum  

Referentie offertenummer (s)  

Goedgekeurd bedrag Euro/NAFL/AFL   
(s.v.p. doorhalen wat niet van toepassing is)  

Verzending per  Luchtvracht  /  Zeevracht  (s.v.p. doorhalen wat niet van toepassing is) 
(Extra kosten luchtvracht volgens leveringsvoorwaarden) 

 
Door ondertekening van deze offerte keurt u de offerte goed en bevestigt u onze Algemene Leveringsvoorwaarden en 
eventuele specifieke voorwaarden die aan deze offerte verbonden zijn, te hebben ontvangen en/of gelezen op onze website 
en verklaart u kennis van alle voorwaarden te hebben genomen en tevens met deze voorwaarden volledig akkoord te gaan. 
 
 
Besteller goederen/diensten                             □ ook ontvanger goederen                        □ ook betaler facturen 
 
Naam:      ________________________________  Uw handtekening:  _______________________ 
 
Functie:    ________________________________  Datum:   _______________________ 
 
 
Ontvanger goederen 
 
Naam:      ________________________________  Uw handtekening:  _______________________ 
 
Functie:    ________________________________  Datum:   _______________________ 
 
 
Betaler facturen ( vertegenwoordiger schoolbestuur /  school / bedrijfsadministratie) (s.v.p. doorhalen wat niet van toepassing is) 
 
Naam:      ________________________________  Uw handtekening:  _______________________ 
 
Functie:    ________________________________  Datum:   _______________________ 
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