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Bedrijfsnaam   : ______________________________________________ 
incl. handelsnamen  ______________________________________________ 

______________________________________________ 
 
Straat    : ______________________________________________ 
Postcode en plaats   : ______________________________________________ 
Land     : ______________________________________________ 
 
Telefoonnummer   : ______________________________________________ 
Faxnummer   :  ______________________________________________ 
 
Jaar van oprichting   :  ______________________________________________ 
Website   :  ______________________________________________ 
 
Btw-nummer   : ______________________________________________ 
KvK-nummer   : ______________________________________________ 
 

Meegestuurde documenten 
Aanvinken wat van toepassing is. 

 

☐ Uittreksel KvK    

☐ Algemene voorwaarden Getekende versie van de algemene voorwaarden van  
      SEAMCOM GmbH Co. KG 
Anders: ____________________________________________ 

 
Betaling 
Maak hier uw keuze uit de gewenste betaalconditie: 
 

☐ Vooruitbetaling 

☐ Op rekening** 
 
Banknaam   :  ____________________________________________ 
Rekeningnummer  :  ____________________________________________ 
Naamhouder   :  ____________________________________________ 
 
**Voor betaling op rekening is een positief kredietadvies nodig. 
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Contactpersoon 
Aanhef    : ______________________________________________ 
Voornaam   : ______________________________________________ 
Achternaam   :  ______________________________________________ 
Geboortedatum  : ______________________________________________ 
Functie   : ______________________________________________ 
Telefoonnummer  :  ______________________________________________ 
Faxnummer   :  ______________________________________________ 
Mobiel nummer  : ______________________________________________ 
E-mailadres    :  ______________________________________________ 

 
Zakelijke informatie 
Hoe bent u bij SEAMCOM terecht gekomen? 
______________________________________________________________________  
______________________________________________________________________ 
 
Wat voor soort bedrijf heeft u? 
Voorbeeld: bouwmarkt, computerwinkel etc. 

_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
Wat is het inkoopvolume van uw bedrijf op het gebied van radiocommunicatie? 
Vorig jaar   :    € _______________ 
Huidig jaar geschat :    € _______________ 

 
Werknemers 
Doorstrepen wat niet van toepassing is. 
 

Hoeveel werknemers heeft uw bedrijf?  _________________ 
Aantal verkoopmedewerkers binnendienst  : _________________ 
Aantal verkoopmedewerkers buitendienst : _________________ 
Aantal medewerkers technische dienst : _________________ 
 
Heeft u een winkel/showroom?    Ja/Nee 
Indien ja; hoeveel winkel/showroomruimtes? _________________ 
Indien ja; hoeveel m2?    _________________ 
Heeft u een technische werkplaats?   Ja/Nee 
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Online shop 
Heeft u een online shop?     Ja/Nee 
Indien ja; hoeveel bedraagt de omzet hiervan? _________________ 
Verkoopt u ook via eBay, Marktplaats   Nee/Zelden/Regelmatig 
of andere trading platformen? 
 

Focus van het bedrijf 

Waar ligt de focus van het bedrijf op? 
Meerdere antwoorden mogelijk. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Doelgroepen van het bedrijf 
Wat zijn uw belangrijkste doelgroepen? 
Meerdere antwoorden mogelijk. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
  

☐ Verkoop 

☐ Verhuur 

☐ Reparatie 

☐ PMR446 en toebehoren 

☐ PMR en toebehoren 

☐ DMR en toebehoren 

☐ TETRA en toebehoren 

☐ Fabriek 

☐ Gezondheidszorg 

☐ Logistiek 

☐ Olie en gas 

☐ Openbare veiligheid 

☐ Groothandel 

☐ Onderwijs 

☐ Horeca 

☐ Transport 

☐ Nutsbedrijven 

☐ Detailhandel 
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Verdeling klanten 
Hoe ziet uw klantverdeling eruit? 
Zakelijke klanten   _________% 
Particuliere klanten   _________% 

 
Leveranciers 
Wat zijn uw belangrijkste leveranciers?  
PMR446/PMR/DMR/TETRA  ______________________________________________ 

 ______________________________________________ 
     ______________________________________________ 

 ______________________________________________ 
     ______________________________________________ 

 ______________________________________________ 
 
Door het tekenen van dit document accepteert u de algemene voorwaarden van 
SEAMCOM GmbH & Co. KG. 
 
De algemene voorwaarden van SEAMCOM GmbH & Co. KG vindt u op de website 
www.seamcom.nl of kunt u opvragen bij de salesafdeling van SEAMCOM GmbH & 
Co. KG. De algemene voorwaarden dienen getekend meegestuurd te worden met uw 
aanmelding. 
 
___________________________________ 
Datum 
___________________________________   ___________________________ 
Handtekening        Bedrijfsstempel 
 
 

STUUR DIT VOLLEDIG INGEVULDE FORMULIER INCLUSIEF DE OVERIGE DOCUMENTEN NAAR 
SEAMCOM GmbH & Co. KG 
 
U KUNT DIT PER FAX, E-MAIL OF BRIEFPOST TOESTUREN 
 
FAX NUMMER  : +31 (0)24 760 0 559 
E-MAIL   : info@seamcom.nl 
 
Schriftelijk kunt u dit formulier versturen naar: 
 
SEAMCOM GmbH & Co. KG 
Beurtvaartweg 2 

6541 BW Nijmegen 

 


