Bestelformulier
Graag neem ik een abonnement op:

De abonnementskosten bedragen € 150,- per maand exclusief BTW. De huidige versie van MoneyView Collectief Pensioen bevat premieovereenkomsten. Zodra
aan MoneyView Collectief Pensioen ook de uitkeringsovereenkomsten zijn toegevoegd, wordt de prijs automatisch verhoogd naar € 175,- per maand exclusief
BTW.

Abonnementen worden aangegaan voor de duur van één kalenderjaar en automatisch per jaar verlengd, behoudens opzegging met inachtneming van een
opzegtermijn van drie maanden voor contractsvervaldatum. Prijzen zijn exclusief BTW.

Dit zijn mijn adres- en overige gegevens:
Bedrijf:

Adres:

Naam:

Postcode:

Plaats:

Algemene e-mail:

AFM nummer:

Telefoonnummer:

Aantal gebruikers**:

E-mail gebruiker 2:

E-mail gebruiker 1:

E-mail gebruiker 3:

**Per licentie zijn maximaal 3 gebruikers toegestaan. Indien er meer dan 3 gebruikers zijn dient er telkens per 3 gebruikers een nieuwe licentie afgenomen te
worden. Voor iedere gebruiker dient een uniek e-mail adres beschikbaar gesteld te worden.

Ik machtig MoneyView Research BV om het verschuldigde bedrag maandelijks te incasseren via:
IBAN:
Naam rekeninghouder:
Datum:

Handtekening:
U machtigt MoneyView om bovenstaande bedragen te incasseren totdat u deze machtiging intrekt. Geïncasseerde bedragen zijn abonnementsvergoedingen
en worden maandelijks in rekening gebracht. Als u de machtiging wilt intrekken kunt u dit per e-mail laten weten aan MoneyView
(servicedesk@moneyview.nl). Indien u het niet eens bent met een automatisch geïncasseerd bedrag kunt u dit storneren via uw eigen bank. Door
ondertekening van dit formulier gaat u akkoord met de voorwaarden die verbonden zijn aan automatische incasso’s.
Indien u géén gebruik maakt van bovenvermelde mogelijkheid tot automatische incasso, ontvangt u jaarlijks per vervaldatum van het abonnement een factuur
ter hoogte van 12 maal de hierboven vermelde maandvergoeding.

Door ondertekening van dit formulier accepteert u de bijbehorende licentievoorwaarden. Gebruik is uitsluitend toegestaan voor toepassing door pensioenadviseurs
met een geldige vergunning in de eigen adviespraktijk. De licentievoorwaarden kunt u downloaden van moneyview.nl/voorwaarden. Het ingevulde en ondertekende
bestelformulier kunt u scannen en mailen naar servicedesk@moneyview.nl of faxen naar 020 - 626 42 48.

