
  AANVRAAGFORMULIER    

  MOL TANKPAS 

 

  Zakelijk gebruik 
 

 

 LET OP. AANVRAAG WORDT ALLEEN IN BEHANDELING GENOMEN IN COMBINATIE 

 MET EEN UITTREKSEL KVK EN KOPIE GELDIG LEGITIMATIEBEWIJS.   

 
Bedrijfsnaam  :______________________________________________________________ 

Rechtsvorm  :_________________ Contactpersoon :______________________________ 

Adres                 :______________________________________________________________ 

Postcode/Plaats :______________________________________________________________ 

Telefoonnummer :_________________________Mob:_________________________________ 

E-mail adres  :______________________________________________________________ 

K.v.K.nr  :_________________________ Website:______________________________ 

IBAN:  

 

BIC-code:  
 

Gegevens voertuig (en): 

Kenteken/wagennr:_______________________Kenteken/ wagennr:________________________ 

Kenteken/wagennr:_______________________Kenteken/ wagennr:________________________ 

  

Op elke Mol tankpas kunnen we een kenmerk van zes posities zetten, dit wordt dan op de factuur 
zichtbaar. Dit kan bijvoorbeeld een kenteken of naam zijn.  
Toegestane brandstoffen    O Benzine  O Diesel  O LPG  
Toegestane overige producten (olie etc.) O Ja   O Nee 
Toegestane shopartikelen (snoep etc.)  O Ja   O Nee 
 

Ophalen op tankstation: 
□ Shell de Gouwe  □ Shell de Schelphoek  □  Shell de Zandkreek 
□ Tankstation de Poel □ Shell Dauwendaele  □  Shell Souburg 
□ Shell van der Have □ Shell Goese Polder   □  Tankstation Nobelpoort 
□ Tankstation Renesse □ Tankstation van Halst   
 

Ondergetekende machtigt Mol Schuddebeurs B.V. tot wederopzegging het saldo van de factuur 
t.n.v. de aanvrager van zijn/haar bovengenoemde bank/postbankrekening af te schrijven.  

 
 
Datum:______________________  Handtekening: __________________________  
 
De gebruiker van de Mol tankpas(sen) verklaart hierbij in te stemmen:  
1. De aanvrager van de Mol tankpas resp. het bedrijf staat in voor betaling van facturen. Tevens is iedere aanvrager aansprakelijk voor afnamen c.q. 

inkopen met zijn/haar kaart gedaan. 
2. Aanvrager stemt in met de verstrekte informatie en verklaart tevens alle gegevens naar waarheid te hebben verstrekt.  
3. Mol Schuddebeurs BV houdt zich te allen tijde het recht voor om kortingen aan te passen indien marktomstandigheden daartoe aanleiding geven. 
4. Mol Schuddebeurs BV kan zonder opgaaf van reden de aanvraag afwijzen. 
5. De aanvrager gaat akkoord met de verwerking van de opgegeven persoonsgegevens zoals vastgelegd in de privacyverklaring van Mol        

Schuddebeurs BV. Deze is in te zien op www.mol-olie.nl/contact/ 
 

Al onze transacties vinden plaats onder toepassing van de algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van de NOVE en zijn in april 1998 
gedeponeerd bij de kamer van koophandel te Rotterdam onder nummer 40348374. (Op aanvraag verkrijgbaar) 

N L                 

        


