
Klantformulier Bouwdepot 
 

 

Hartelijk dank voor uw interesse in PontMeyer.  

 

Wij nemen uw gegevens graag op in ons klantenbestand en vragen u dit formulier volledig in te vullen en te mailen naar 

klantenadministratie@tabsholland.nl 

 

Graag bijvoegen: Kopie ID bewijs, kopie bankpas en bewijs van het bouwdepot met saldo in pdf formaat. 

Naam: Dhr. / Mevr. _______________________________________________________________________________________ 

Adres: _________________________________________________________________________________________________ 

Postcode: ____________________ Plaats: ___________________________________________________________________ 

Telefoonnummer: _______________________ Emailadres: ______________________________________________________ 

Emailadres voor digitale facturatie: _________________________________________________________________________ 

IBAN bankrekeningnummer*: ______________________________________________________________________________ 

Mijn dichtstbijzijnde PontMeyer (vestiging):_________________________________________________________________ 

De rekeningen worden betaald door mijzelf / de hypotheekverstrekker (doorhalen wat niet van toepassing is) 

 
*Indien wij de betaling binnen 30 dagen na factuurdatum niet hebben ontvangen, zullen wij het factuurbedrag afschrijven via  
automatische incasso van uw privé rekening. In de praktijk betaald de hypotheekverstrekker meestal binnen enkele dagen aan ons nadat 
u de factuur heeft ingediend bij uw bouwdepot. 
 

 

 

Graag wijzen wij u erop dat een kredietwaardigheidstoetsing een standaard onderdeel is van ons klantacceptatiebeleid. 

TABS Holland behoudt zich het recht voor om een passende betaalwijze en kredietruimte aan te bieden, dan wel te herzien.  

Voor de duidelijkheid melden wij u dat er geen rechten aan de door TABS Holland verstrekte betaalwijze en kredietverstrekking kunnen 

worden ontleend. 

 

Door ondertekening van dit formulier ben ik akkoord met de Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van TABS Holland. 

Deze zijn aan mij verstrekt en ik ben bekend met de mogelijkheid deze te zien en te lezen op de website https://tabsholland.nl/wp-

content/uploads/2021/05/Algemene-Voorwaarden.pdf 

Ik ben mij ervan bewust dat ik ingeschreven word in het klanten bestand van TABS Holland en aan al haar gelieerde maatschappijen. 

 

 

Datum: ____/____/______ Plaats: ____________________________________________________________________________ 

 

Naam: Dhr. / Mevr. ____________________________________________________________Geboortedatum: _ _ / _ _ / _ _ _ _ 

 

 

Handtekening (met pen): __________________________________________________________________________________ 

 

 

Zonder kopie van uw id bewijs, kopie bankpas én een kopie bewijs bouwdepot**, kunnen wij dit formulier niet in behandeling nemen.  

**geen screenshot/printscreen 
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