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Barry Plug <plugcraneservice@gmail.com>

gegevns wijzigingen PLug
Plug Craneservice <info@plugcraneservice.nl>
Aan: Barry Plug <info@plugcraneservice.nl>
Cc: Piet Akkermans <p.m.j.akkermans1967@hotmail.com>

19 december 2017 om 16:36

BELANGRIJK !
Beste relatie,

Met ingang van 1 januari 2018 veranderen onze betalingsgegevens:

Nummer oud
Rekening Courant NL77RABO 0351 5010 61
G-rekening

NL54RABO 0991 1953 29

Nummer nieuw
NL42RABO 0325 2679 44
NL05RABO 0991 3755 64

Een kopie van de G-overeenkomst hebben wij bijgesloten.

Tevens wijzigt ons BTW nummer:
Nummer oud
BTW nummer

8225.87.087.B.01

Nummer nieuw
8579.29.227.B.01

In de bijlage mailen wij u een nieuw uittreksel van de Kamer van Koophandel.

Ook sturen wij een verklaring goedbetalingsgedrag (wka).

Wij verzoeken u bovenstaande gegevens te wijzigen in uw administratie.
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=476d68d396&jsver=VKETRiK44hQ.nl.&view=pt&msg=1606f6bb1e1b78ff&q=Vanessa%40arenza.nl&qs…
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Met vriendelijke groet, Mit freundlichen grüßen, Sincerly, Salutations distinguées,
Barry Plug
Plug Craneservice bv
Postbus 1592
3260BB Oud-Beijerland
M +31(0)6 50 520 420 Barry
Bij nood
M +31(0)6 23 76 47 49 Wil
www.plugcraneservice.nl
E: info@plugcraneservice.nl
E: plugcraneservice@gmail.com
Bij haastige spoed gaarne mijn tijdelijke vervanger Wil Plug te contacten.
+31(0)6 23 76 47 49
BGG graag een mail zenden. Ik zal elke dag 1 maal de email lezen
Planning en dergelijke zaken graag mij emailen.
plugcraneservice@gmail.com
Vragen over facturen of betalingen:
Mail dan naar Vanessa en mij in de CC
Vanessa@arenza.nl
(enkele dagen per week aanwezig)

Toezicht CerticificatieVertikaalTransport
DISCLAIMER: This e-mail (including attachments), is a conﬁdential communication and may also be legally privileged. It is
intended only for the stated addressee(s) and access to it by any other person is unauthorised. No one other than the
intended recipient(s) is authorised to read, retain, disseminate, or copy this communication. Notwithstanding the
foregoing, the contents of this communication shall not be disclosed to any third party. If you are not the intended
recipient, please notify sender immediately by return e-mail and have the information destroyed.
Plug craneservice will not accept liability for any loss or damage whether direct or indirect relating to the communication
by e-mail of data or documents.
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