
Offerteaanvraag

Alfa Uitzendorganisatie 
Van Speykstraat 24-1 

Nijkerk, GLD 
Nederland 

3861 ER 
Telefoon: +31 6-29257034 

Fax: +31 33 - 2462781 
www.alfauitzend.org 

Datum

Naam contactpersoon

Adres
Adres2

Plaats, Staat / Provincie

Postcode

Object: uitnodiging om prijs op te geven voor goederen / diensten

Geachte [naam contactpersoon],

Wij zijn geïnteresseerd in de aanschaf van [omschrijving]

Geef uw eenheidsprijs op, samen met de korting voor grote hoeveelheden

Geef ook het volgende aan:
 a) als de offerte inclusief BTW is: indien niet anders vermeld, gaan wij ervan uit dat uw offertes inclusief BTW 
zijn.   
   
 b) levertijd vanaf ontvangst van onze inkooporder tot ontvangst van uw zending; dit tijdsbestek is een 
voorwaarde van elke inkooporder. 
   
  c) als leverings-/winkelkosten in uw offerte zijn inbegrepen, prijzen voor ophalen graag aangeven als 
afzonderlijke kosten; als leveringskosten niet in uw offerte zijn inbegrepen, graag duidelijk aangeven, anders gaan wij 
ervan uit dat deze zijn inbegrepen.   
   
 d) uw betalingsvoorwaarden. 
   
Alle prijsoffertes moeten duidelijk zijn en alle verloopdatums vermelden, indien van toepassing.

Hoogachtend,

Uw naam
Uw titel
Telefoon
uw e-mail
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