AANVRAAGFORMULIER TANKKAART DATS 24

EANDIS

Naam bedrijf :

Gelieve volgend formulier zo volledig mogelijk in te vullen tot het bekomen van een gratis tankkaart:

Korting van 1,30 cent/L (BTW incl.) op de netto pompprijs van de
brandstoffen met een minimum van 7,50 cent/L op de officiële prijs

Aantal gewenste kaarten:

(*)

Geschat maandelijks verbruik:

Naam:

(*)

Voornaam:

Straat:

(*)

Nummer:

Postcode:

(*)

Gemeente :

liter

(*)

Bus :

(*)
(*)

Land:
Telefoon:

GSM:

E-mail:
Rekeningnr.:

Taal:

. . .

…

-

. . . . . . .

Nederlands

…

-

. .

(*)

Frans

Geboortedatum:
Geslacht:

ddmmjj

…

Vrouwelijk

… Mannelijk

Beroep:

Ik wens

(*) :

BTW-nr.:

(*)
(*)

….

Factuur voor beroepsdoeleinden

….

Overzicht van mijn tankbeurten

….

Detail op mijn rekeninguittreksel

(*)

Code : EANDIS

*=verplicht in te vullen

Te mailen naar : Dats24@Dats24.be of te versturen naar DATS24, Edingensesteenweg 196, 1500 Halle

11/ 2007

Geachte klant,

Goedkoper tanken bij DATS 24 (Colruyt)

U vindt DATS 24 momenteel in 68 stations verdeeld over gans België, nu ook te LIER , BALEN,
WEVELGEM, MAASMECHELEN en WETTEREN, Brusselsesteenweg 252. Meer info op
www.dats24.be of tel 02 3635152.

Dit krijg je:
- Kwaliteitsbrandstoffen voor scherpe prijzen.
- Personeelsleden betalen met de DATS 24-kaart en krijgen bij elke tankbeurt 1,30 cent korting per
liter op de pompprijs die reeds een gevoelige korting kent ten opzichte van de officiële prijs (min.
7,50 cent/L)
Berekening:
De officiële prijs is de prijs die de overheid bepaalt.(zie www.petrolfed.be) De DATS 24pompstations geven sowieso aan iedere klant een korting op die officiële prijs (= de pompprijs).
Die korting is niet altijd en overal dezelfde. Als personeelslid van een bedrijf betaal je met de DATS
24-kaart een tarief (= officiële prijs – pompkorting – 1,30 cent/L).
Met andere woorden, je betaalt als personeelslid van de Post altijd minder dan de pompprijs.

Dit zijn de voorwaarden:
- Er is geen aankoopverplichting, noch een minimum afnameverplichting.
- De tankkaart is gratis.
- Je kan met je kaart in alle tankstations van DATS 24 terecht.
- Alle tankbeurten worden per maand gegroepeerd en op het einde van de maand afgerekend. Dit
gebeurt via een domiciliëringsopdracht.
- Op verzoek ontvang je iedere maand een factuur. Dit gebeurt gratis.
- Je kan een tweede DATS-24-kaart vragen op naam van een gezinslid dat

onder hetzelfde dak woont (partner, eigen kinderen).
Dit is de werkwijze:
- Je schrijft in via het formulier.
- Je ontvangt een contract en een domiciliëringsformulier. Je vult dat volledig in en stuurt het
naar DATS 24. DATS 24 regelt jouw aanvraag en binnen 2 weken krijg je een GRATIS DATS-24kaart. Vanaf dat ogenblik kan je tanken tegen de voordelige tarieven.

Heb je al een gewone DATS 24-kaart?
Bel 02 3635152, vermeld de naam van EANDIS en vraag om het tarief gelijk te schakelen. Je kan
je oude kaart blijven gebruiken, maar voortaan zal jou het goedkopere tarief gefactureerd worden.
Vergeet daarenboven onze vernieuwde website niet :www.dats24.be met bijkomende voordelen
gelinkt aan de DATS 24 tankkaart.

