1.1

KONTOBESTÄMMELSER GOLVPOOLEN ARREDO AB
ALLMÄNNA KREDITVILLKOR
Parter
Parter är kontohavaren, dvs den eller de som beviljats konto, samt Golvpoolen Arredo AB, org.nr. 556245-2994.
Ansökan om kontokredit
Den som ansöker om konto har att noggrant fylla i en ansökningsblankett. Ansökan ska vara undertecknad av den
sökande, och i fall av företagskonto, av den som har rätt att teckna firma. I de fall då ansökan är felaktig eller inte
fullständigt ifylld har kreditgivaren rätt att neka den sökande konto.
Denna ansökningsblankett ska alltid lämnas till kreditgivaren i original. I de fall fler än den sökande ska ha rätt att handla
på kontot måste en fullmakt med namn och personnummer på dessa bifogas till ansökan.
Innan ett konto beviljas eller avstyrks sker en kreditbedömning av den sökande. Kreditgivaren förbehåller sig rätten att
inhämta kreditupplysningar och referenser om den/de sökande företag. Dessa kredituppgifter ligger sedan till grund för
den kreditbedömning som kreditgivaren gör av sökande. Golvpoolen Arredo AB har alltid rätten att när som helst
ompröva och sänka aktuell kreditgräns utan föregående meddelande.
Kreditgivaren förbehåller sig rätten att neka sökande konto utan att lämna vidare förklaring.
Handhavande av konto
Ska köp betalas genom debitering av konto är kontohavaren skyldig att legitimera sig. Kontohavaren ansvarar för
betalning av på kontot gjorda inköp och att beviljad kreditgräns inte överskrids samt betalning av försenings-,
påminnelse-, bevaknings- och inkassokostnader och övriga avgifter. Har medsökande undertecknat ansökan är
kontohavaren och medsökande solidariskt ansvariga för förpliktelser mot kreditgivaren såsom för egen skuld oavsett
vem av parterna som verkställt köpet. Är kontohavaren i dröjsmål med betalning får kontot ej utnyttjas.
Betalning
Betalning sker per faktura, vilken sänds efter köpet. Dessa ska betalas via bankgiro. Vid fakturering gäller betalningsvillkor 30 dagar efter fakturadatum. När fakturan betalas måste alltid ORC nr uppges vid betalning. Anmärkningar ej gjorda
efter 8 dagar från faktura datum godkännes ej.
Ränta och avgifter
Efter förfallodatum debiteras dröjsmålsränta +8%. Påminnelseavgift debiteras med 60 KR.
Tillgodohavande
Ränta utgår inte på kontohavarens eventuella tillgodohavande på kontot.
Namn och adressändring
Ändring av namn och/eller adress ska omgående meddelas Golvpoolen Arredo AB. Vid namnbyte ska personbevis bifogas .
Misskötsel
Överlämnas fordran till inkasso tillkommer lagstadgade inkassokostnader. Om kontohavaren inte följer kontobestämmelserna kan Golvpoolen Arredo AB omgående säga upp krediten till dess att full betalning erlagts.
Golvpoolen Arredo AB ansvar
Golvpoolen Arredo AB är inte ansvarigt för om denna kontoverksamhet hindras direkt eller indirekt genom lagbud, myndighets åtgärd, krigshändelse, strejk, lockout, bojkott, blockad eller annan händelse som står utanför Golvpoolen Arredo
AB kontroll. Golvpoolen Arredo AB har rätt att ändra dessa kontobestämmelser utan att i förväg inhämta
kontohavarens godkännande. Sådan ändring träder i kraft en månad efter det att kontohavaren skriftligen underrättats
om densamma.
Om givna kontobestämmelser skulle komma strida mot av regeringen meddelade föreskrifter om de betalningsvillkor
som säljare och kreditgivare ska tillämpa vid kontoköp på kredit av varor ska föreskrifterna i stället äga tillämpning.

1.2

KONTOANSÖKAN FÖRETAG
Denna ansökan ska lämnas i original.
			
Säljare/Butik
			

Kundnummer

Organisationsnummer

Företagsnamn
Personnummer (kopia id-handling bifogas)			

Typ id-handling

Kontaktperson (inköp)			

Kontaktperson (reskontra)

Telefon			

Mobiltelefon

Gatuadress/Box
Postnummer			
Information via e-mail

Ja

Nej

E-mailadress för info

Fakturor via e-mail

Ja

Nej

E-mailadress för fakturering

Postadress

Faktura adress			
Postnummer			

Postadress

Önskad kreditgräns (måste fyllas i av kund)
Företagets huvudsakliga verksamhet			

Antal anställda

Vilka personer från ditt företag får hämta ut varor för fakturering?
Namn

Telefonnummer

Namn

Telefonnummer

Namn

Telefonnummer

Namn

Telefonnummer

Namn

Telefonnummer

Namn

Telefonnummer

Jag/vi försäkrar att de uppgifter som lämnats är riktiga och fullständiga samt att jag/vi har tagit del och accepterat de på ovanstående sida angivna villkor.
Jag/vi är medveten/na om att varorna säljs med äganderättsförbehåll. Jag/vi medger att Golvpoolen Arredo AB inhämtar kreditupplysningar och referenser.
Jag/vi är medveten/na om att ansökan kan avslås utan att förklarning lämnas. Jag/vi förbinder mig/oss att utan dröjsmål till Golvpoolen Arredo AB anmäla
adressändring samt eventuellt i övrigt förändrade omständigheter som kan komma att påverka kreditbedömningen.
Denna ansökan ska undertecknas av behörig firmatecknare
Ort

Underskrift av firmatecknare

Datum

Namnförtydligande

