
IBM International Passport Advantage Overeenkomst - Lijst
van Erkende Bijkomende Vestigingen

In aanvulling op de bepalingen van deze Overeenkomst moet u op deze Lijst van Erkende Bijkomende
Vestigingen de Bijkomende Vestigingen opgeven die bevoegd zijn om inschrijvingen te doen en aankopen te
doen in het kader van deze Overeenkomst. Elke Bijkomende Vestiging moet een afzonderlijk
Inschrijvingsformulier invullen, ondertekenen en indienen voordat er iets aangekocht wordt.

U kunt te allen tijde Bijkomende Vestigingen toevoegen of wissen tijdens de duur van de Overeenkomst mits
voorafgaandelijke schriftelijke kennisgeving aan ons.

Geef voor elke Bijkomende Vestiging zo veel mogelijk informatie op. De velden die zijn aangeduid met een
asterisk (*) moeten verplicht worden ingevuld.  De gegevens die u hier opgeeft, kunnen door IBM of onze Business
Partners worden gebruikt om u informatie te verstrekken over onze Producten, Services of activiteiten.  

*IBM kan de informatie die hier verzameld is, gebruiken voor toekomstige marketing- of promotionele
 doeleinden of voor andere communicatiedoeleinden die buiten het kader vallen van deze transactie. 
o Ik aanvaard dit o Ik aanvaard dit niet

Nummer Passport Advantage Overeenkomst :  __________________________________

e-mail-adres:

Fax:Telefoon/Ext:

* Land :

* Postcode : * Gemeente:

Adres: 

Titel:Contact persoon:

* Naam Vestiging:

e-mail-adres:

Fax:Telefoon/Ext:

*Land :

* Postcode : * Gemeente:

Adres: 

Titel:Contactpersoon:

* Naam Vestiging:

e-mail-adres:

Fax:Telefoon/Ext:

*Land :

* Postcode : * Gemeente:

Adres: 

Titel:Contactpersoon:

* Naam Vestiging:
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e-mail-adres:

Fax:Telefoon/Ext:

*Land :

* Postcode : * Gemeente:

Adres: 

Titel:Contactpersoon:

* Naam Vestiging:

e-mail-adres:

Fax:Telefoon/Ext:

*Land :

* Postcode : * Gemeente:

Adres: 

Titel:Contactpersoon:

* Naam Vestiging:

e-mail-adres:

Fax:Telefoon/Ext:

*Land :

* Postcode : * Gemeente:

Adres: 

Titel:Contactpersoon:

* Naam Vestiging:

e-mail-adres:

Fax:Telefoon/Ext:

*Land :

* Postcode : * Gemeente:

Adres: 

Titel:Contactpersoon:

* Naam Vestiging:

Gemachtigde handtekening: ___________________________             

Naam (in drukletters):     _______________________________

Functie :                      ________________________________

Datum :  _______________________________

Gelieve deze Lijst van Erkende Bijkomende Vestigingen ondertekend en gedateerd terug te sturen
naar : 

IBM Belgium nv
Passport Advantage Co-ordinator - HUL.24
Brusselsesteenweg 135 
B - 1310 Terhulpen
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