
Hoe bestellen?
• Stuur ons deze ingevulde en ondertekende 

 bestelbon terug. Vervolgens ontvangt u een 

 factuur. 

• De bestelde mazoutfolders worden verstuurd naar 

het door u hierboven opgegeven leveringsadres.

Vragen bij een bestelling?
U kunt steeds terecht bij het Service Center op

02/558 52 20

of via info@informazout.be

Facturatie- en personalisatiegegevens*: 

Onderneming*: 

Contactpersoon: 

Straat*: 

Nr*:                           Bus*:                         Postcode*:

Plaats*: 

Btw-nummer:     BE                -         -    

Telefoonnummer*:                           

Website*:

Mail*:

* Deze gegevens zullen gebruikt worden om uw mazoutfolder te personaliseren

Leveringsadres (indien afwijkend):

Onderneming:

Straat:

Nr:                              Bus:                          Postcode: 

Plaats: 

Telefoonnummer: 

Fax deze bon, ingevuld en ondertekend, 
vóór 13 maart naar 02/523 97 88 
Of mail naar info@informazout.be
BEDANKT OM AAN TE VULLEN IN HOOFDLETTERS

Bestelbon nieuwe mazoutfolder
(zomerversie 2020)

✔ Ik bestel ........................................... exemplaren van de zomerversie van de 

nieuwe mazoutfolder aan € 0,07/stuk, excl. btw voor een minimum bestelling 

van 100 exemplaren. Deze folders zijn geldig tot 31augustus 2020.

Datum: ............. / ............. / .................                 Handtekening: ....................
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3 stappen naar een duurzame 

oplossing voor je huidige 

mazoutverwarming

Er zit toekomst in je 

verwarmingsinstallatie!

3 stappen naar een 

duurzame verwarming

Er zit toekomst in je 

WIN 
1 JAAR 

WARMTE

Informazout vzw-asbl
Dauwstraat 12 Rue de la Rosée
1070 Brussel-Bruxelles
T. +32 78 152 150 –  F. +32 2 523 97 88
www.informazout.be – info@informazout.be
BTW-TVA BE 0429.048.024
BNP Paribas Fortis IBAN BE70 2100 8711 3025 

Informatiecentrum voor rationele aanwending en besparing van mazout vzw - Centre d’information pour l’utilisation rationnelle et l’économie du mazout asbl Informatiecentrum voor rationele aanwending en besparing van mazout vzw - Centre d’information pour l’utilisation rationnelle et l’économie du mazout asbl
Raadpleeg onze algemene voorwaarden op www.informazout.be/algemenevoorwaarden - Consultez nos conditions générales sur www.informazout.be/conditionsgenerales
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