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Regislrotie in hel cenlrool hondelsregister
Volgens EU-richtlijn 20lOl45lEG von de Rood von de Europese Unie inzoke foctureringsregels von 13 juli 2010 woren olle lidsïoten von de
Europese Unie ertoe verplicht deze richtlijn uiterlijk op 01 jonuori 201 3 om te zellen in nolionool recht. Dit geldt ook voor de ondernemers
von een lidstoot, Om de verschillende processen in de fincnciële boekhouding, zools het opsïellen von Íocïuren, te vergemokkelijken,
werd het online plofform www,btw-index.com gelonceerd. Dit is een ondernemingsregister, Gelieve de door u opgegeven gegevens ïe
controleren en indien nodig te verbeteren. Gelieve dil document olleen te ondertekeneR wonneer u tegen betoling nieuwe gegevens
wenst toe te voegen, Heï centroole hondelsregister is niet officieel en werkï onoÍhonkelijk, Volgens ort, 226 von de btw-ricl-rïlijn is het
verplichï om het btw-nummer op schriftelijke focturen te vermelden bij btw-verlegging, Gegevens die uitsluitend privé-inÍormoïie
bevotten, worden niet geregisïreerd in www,bïw-index.com, ln het gevol doï er een foutieÍ contoct met ons is opgenomen, verzoeken
wij u vriendelijk om ons hiervon op de hoogïe ïe stellen in heï gevol doï u nieï geregistreerd wilt worden,

Gelieve ondetstoonde bediljÍsgegevens le controleren en evenlueel met uw hondtekening de iuislheid von deze gegevens,
olsook de opdrochl lol regislrotie von uw onderneming te bevesligen. Bij lerugzending von hel formulier is de publicolie von de
bedrijfsgegevens loegesloon en goedgekeurd.
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Algemene hondels- en betolingsvoorWoorden
Voor o16 oon Tw Tele Verzeichnis Verlog GmbH (hiernc: de uitgever) verstrelde opdrochlen gelden uitsluitend de volgende
hondelsvoorwoorden. Afwijkende overeenkomgten zijn enkel mogelijk rpet uiïdrukkelijke schriffelijke ïoestemming von de uiïgever,
De conlrocïuele overeenkomst komt toï stond door het verzenden von de ondertekende opdrochïbrieÍ [invoeroonvrocg) oon de
uiigever (hei verzenden kon ook per Íox/e-moil gebeuren), zover deze nieÍ binnen de tweè weken no de opdrochtmededeling vio een
oongeïekend schrijven schriÍteljik wordt gecnnuleerd (dotum von de poststempel geldt).
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2, De uitgever behoudt zich het rechï voor de door de opdrochtgever gewensle odvertenlies op ïe nemen of ïe weigeren en over de
plooïsing en deÍoewijzing von de bronche ïe beslissen, De opdroqhïgever is ols enige verontwoordelijkvoor de sÍiple levering von correcte
gegevens en documenten voor publicoïie von de odverienïie, lndien de gegevens niet binnen vier weken no opdrochfueÍsïrekking
worden opgestuurd, wordt de odverientie op bosis von de beschikbdre documenten door de uiïgever opgemooK. De odvertentie wordt
in dezelfdsvorm verdei gepubliceerd, in zoverre de uitgever geen ondere instrucïies ontvongi, De opdrochtgever.is verontwoordeliik
voor de stipïe mededeling von wijzigingen, CorrecÍieoÍdrukken worden énkel op oonvroog versïuurd, lndien de opdrochtgever een
proeÍkopie von zijn cdvefienïie ontvongt en deze nieï {gewijzigd) lerugsïuurd, wordt de proeÍofdruk ols bevesïigd beschouwd.

een door de uitgever veroorzookte onjuisïe of onvolledige publicciie von de gegevens, gedeelÏelijke of volledige nieï-opnome von
de in de opdrocht vermèlde odvertenïie of bij een Íoutieve plootsing heeff de opdrochÍgever het recht op een wijziging binnen twee
weken zonder verdere kosÍen (oddendum), Tevens kon hij een oongeposte korting vorderen, De uiigever kon verder niet oonsprokelijk
worden gesteld en is nieÍ oonsprokelijk voor schodeloosstellingsvorderingen, in zovene geen giove noloÏigheid of opzet kon worden
3. Bij

bewezen,

,4.Deoongegevenprijzengelden,inzoverrenietuitdrukkelijkondersoongegeven, lelkensvooréénodvertenïie.Bij meeriorigecontrocten
worden de priizen joorlijks voldoon. De odvertenïlepriis dienl telkens binnen 15 dogen no Íoctuurdotum le worden betoold, lndien de
door het Federool Bureou voor de Stotistiek in Duitslond wettelijk vosïgesïelde verbruikersprijsindex (VPl 2005: I 0O) op de vervoldog von
de focïuur met meer don 5% ïegenover de stond bij het ofsluiten von de opdrochï verhoogd oÍ verloogd werd, wordt de priis met
een overeenkomstige percentoge congepost, Wonneer de prijs op bosis von de huidige clousule werd oongepos-i, wordt de clousule
. opnieuw von toepgssing in zovene de index in vergelijking met de looïste oonpossing met meer don 5% noor boven oÍ noor onder
wordt gewijzigO We goá flieLiiáf<f<oo,O met de koit von de cidvert enïie,977 EUR p.o , en stemmen ermee in dot het publicerend huis
zich het recht voorbehoudï om de voluto von de fáctuur te liiezen, Bij retournering von het Íormulier wordt uiÍdrukkeliik overeengekomen
dot het in de besïelling opgegeven e-moilodres gebruilct mog worden voor heï verzenden vcn Íocïuren, herinneringen en olgemene

conespondenïie,
uitgeverbehoudt zich het rechtvoor, oongepost oon Qelechnologische ontwikkêlingen, de inÍormotie op ondere gegevensdrogers
en interneïodressen, resp, d,m.v ondere medio uit te geven, Hierbij wordl het rechï von de uitgeverij erkend om deze order op elk
ogenblik over te drogen oon derden met olle rechten en vorderingen.
S, De

ó, lndien u geen publicotie wenst, gelieve uw gegevens Í blokkeren vio www.btw-index,com, menupunfr blokkering von gegevens'
behoudt zích heï recht voor om informotie von Opdrochtgever conform de technologische ontwikkelingen te publiceren op
ondere informoïiedrogers of vio ondere medio, ln overeenstemming met de nieuwe olgêmene gegevensbeschermingsverordening
von wijst de uitgever er bij voorboot op dot olle gegevens meï het oog op de somenstelling von het register elekironisch zullen worden
7, Uitgever

opg.r1og"n.
8, Mondelinge ofsproken meï personeel of verlegenwoordigers von de uitgever zijn enkel geldig wonneer ze schriftelijk door de uitgever
worden bevesÍigd. lndien indiviciuele bepolingen von dlï controct volledig oÍ deels rechïsongeldig zijn of worden, blijfl de geldigheid

von de overige opdrocht onoongeroerd.
9, HeJ Duiïse recht is von ioepossing, De enige ploots von verbinïenis en zetel von de bevoegde rechtbonk is de zetel von de uitgever'
De uiïgever behoudt zich hei rechï voor klochï neer te leggen op de zetel von de bevoegde rechtbonk von de opdrcchtgever'
10. De opdrochigever verklodri zich okkoord dot de conespondentie in het Frons, Engels of Duits wordï
beontwoord,'ook wonneer deze in noom von derden wordt gevoerd,
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Het e-mciilodres wordl uiïsluiïend gepubliceerd op schriÍÍelijk verzoek von de opdrochtgever

Omwille von beroepseïhische redenen wordÍ erop gewe2en dot voor orlsen en tondortsen een groïis bosisinvoer [nieï geëxponeerd)
in heï register eveneens mogelijk is
I 2,

