
Orderbevestiging Infoplaza OutdoorSupport 

Wilt u onderstaand formulier ingevuld en ondertekend terugsturen naar info@infoplaza.nl. 

Aanvullende vragen? Mail ons of bel +31 (0)85 - 210 3008. 

Overeengekomen levering 

- U krijgt toegang tot online weersinformatie met ‘OutdoorSupport’. Dit abonnement geeft u

inzicht in het actuele en verwachte weer middels een weertekst, waarschuwingen voor

extreem weer, een weersverwachting voor korte en lange termijn en neerslagbeelden van de

radar. De kosten voor dit abonnement per jaar bedragen 120 euro exclusief 21% btw.

- Op verzoek leveren wij u aanvullende weer-bewaking voor evenementen. U ontvangt 2 dagen

voor het evenement (tenzij anders door u aangegeven) een uitgebreide briefing van onze

meteoroloog. Bij significante wijzigingen in de weersverwachting sturen we voor en tijdens

het evenement een update. Tijdens het evenement kunt u onbeperkt contact opnemen met

ons weerbureau. Bij (plotselinge) wijzigingen in de weersituatie nemen we contact met u op.

Wij zullen u zo vroeg mogelijk waarschuwen; we streven er naar om u minimaal een uur

voordat de afgesproken criteria in de verwachting worden bereikt te waarschuwen.

Onder vermelding van uw klantnummer (ontvangt u nadat we uw orderbevestiging hebben

ontvangen) kunt u de evenementbewaking tot 3 werkdagen voor het evenement per e-mail

bestellen. Bij uw bestelling ontvangen we graag een beschrijving van het evenement, de

exacte locatie en duur van het evenement en de criteria die voor u werkbaar zijn.

De kosten per evenement bedragen 350 euro voor één dag en 275 euro per vervolgdag.

- Het opzeggen van het abonnement kan op ieder moment. Er vindt geen restitutie plaats van

reeds gefactureerde bedragen.

- Betaling vindt plaats middels automatische incasso.

Op deze orderbevestiging en onze levering zijn onze algemene leveringsvoorwaarden van 

toepassing. Deze kunt u vinden op http://www.infoplaza.nl/av-ip.pdf. 

Voor akkoord: 

Bedrijfsnaam 

Achternaam en voorletters 

Adres 

Postcode en woonplaats 

e-mail adres

Telefoonnummer 

Plaats en datum 

Functie 

Handtekening 



Infoplaza BV 

Koos Postemalaan 6 

Gateway B, 4de verdieping 

1217 ZC  Hilversum 

T +31 (0)85 21 03 008 

E: info@infoplaza.nl 

I: www.infoplaza.nl 

KvK: 30248551 

BTW: 8200.63.770.B01 

RABOBANK: 1220.86.996 

IBAN: NL04RABO0122086996 

BIC: RABONL2U 

Doorlopende machtiging SEPA 

Naam Infoplaza BV 

Adres Koos Postemalaan 6, Gateway B, 4de verdieping 

Postcode + Woonplaats 1217 ZC  Hilversum 

Land Nederland 

Incassant ID NL35ZZZ302485510000 

IBAN Bank nummer NL04 RABO 0122 0869 96 

Btw NL 8200.63.770.B01 

KvK 30248551 

Het machtigingskenmerk wordt vooraf op uw factuur vermeld. 

Ja! Ik kies voor gemak 

Ik geef toestemming aan Infoplaza BV om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar mijn 

bank. Ik ben namens genoemde organisatie officieel tekenbevoegd. 

Wij zullen de abonnementsfacturen van uw rekening afschrijven. Infoplaza heeft bewust 

gekozen voor de standaard doorlopende machtiging SEPA. U behoud dus het recht om onze 

incasso’s te storneren. 

Uw gegevens 

Bedrijfsnaam 

Adres 

Postcode en woonplaats 

IBAN-nummer 

BIC-code 

Achternaam en voorletters 

Plaats en datum 

Handtekening 

Graag deze machtiging ondertekenen en opsturen per e-mail naar Infoplaza: info@infoplaza.nl 
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