
Klant worden van NML health 

Bedrijfsnaam: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Naam eigenaar: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Verantwoordelijk voor de inkoop: ………………………………………………………………………………………………………………….  

Soort bedrijf: graag  (meerdere  zijn mogelijk) 

 Dierenartsenpraktijk  Regulier  Hond 

 Therapeutenpraktijk  Homeopathie  Kat 

 Dierenspeciaalzaak  Fytotherapie  Paard 

 Ruitersportzaak  Chinese kruiden  Rundvee 

 Webwinkel  Acupunctuur  Vogels 

 Groothandel  Chiropractie  Vissen 

 Trimsalon  Fysiotherapie  Kippen 

 Kennel/Fokker  Gedrag  Geiten 

 Stoeterij/Stal/Zadelmakerij  Massage  Schapen 

 Cattery  Osteopathie  Humaan 

 Apotheek  Dermatologie  ………………………………... 

 Natuurwinkel  Orthopedie  ………………………………… 

 Drogisterij  ………………………………………….  ………………………………… 

 Asiel/opvang  ………………………………………….  …………………………………. 

 ………………………………………….  ………………………………………….  …………………………………. 

 
Bent u veterinair therapeut? Zo ja, wat is uw opleiding? ……………………………………………………………………………………………………………….. 

Bent u aangesloten bij een samenwerkingsverband of organisatie, zo ja welke?……………………………………………………………………………. 

Maakt u gebruik van een inkooporganisatie(s) of groothandel(s), zo ja welke 

………………………………………………………………………………………………………………............................................................................................ 

Hoe heeft u NML gevonden? …………………………………………………………………………………………………………………........................................... 

Adres: ……………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………….……….............. 

Postcode en plaats: ………………..…………………………………………………………………………………………………………………….................................... 

Telefoonnummer: ………………..………………………………mobiel:…………………………………………………………..…………………………………………………  

E-mailadres: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Ook voor de Factuur? Ja/nee e-mailadres: ……………………………………………….......................................................................................... 

Website: ………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

KvK nr.:    ……………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

BTW nr.:    ……………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Indien het afleveradres anders is dan het bovengenoemde (factuur)adres, vul dan hieronder het afleveradres in:  

Adres:    ………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………….... 

Postcode en plaats: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……….. 

Graag  plaatsen 
O Ik ontvang graag product specifieke informatie per email, indien voor mij van toepassing 
O Ik ontvang graag de maandelijkse nieuwsbrief met aanbiedingen per e-mail   
O meegezonden: kopie inschrijving KvK (bij bedrijf) 
O meegezonden: kopie diploma (bij therapeut/homeopaat)  
O             Ik wil graag als verkooppunt op de website van NML health 
O             Facebook pagina ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……. 
 
Bij uw eerste bestelling wordt u daadwerkelijk klant en wijzen wij u een klantnummer toe. Gelieve daarom ook aan te geven dat 
het om een eerste bestelling gaat, zodat wij uw gegevens kunnen invoeren. U kunt een inlogaccount op onze site aanvragen 
https://www.nmlhealth.com/user/register. Zodra u een bestelling doet én een klantnummer heeft, passen wij uw 
gebruikersnaam, van bedrijfsnaam naar klantnummer, aan in uw account.    

 
Datum van inschrijving:  …………………………………………                   Handtekening ……………………………………………………  

https://www.nmlhealth.com/user/register


Doorlopende machtiging S€PA 
Naam incassant  : NML health B.V. 

Adres incassant  : ’s-Gravelandseweg 50-51 

Postcode incassant : 1381 HK  

Woonplaats incassant  : Weesp 

Land incassant*  : Nederland 

Incassant ID   : NL98ZZZ320634890000 

Kenmerk machtiging : dit is uw NML klantnummer deze sturen wij u toe zodra u bij ons als klant geregistreerd staat 

 

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan NML health B.V. om doorlopende incasso-opdrachten te sturen 

naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens, door u bestelde en door NML geleverde producten, en uw 

bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van NML health B.V. 

Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving 

contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. 

 

Bedrijfsnaam  : …………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………… 

Adres   : …………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………… 

Postcode   : …………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………… 

Woonplaats   : …………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………… 

Land   : …………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………… 

Rekeningnummer [IBAN] : …………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………… 

T.n.s. bankrekeningnr. : …………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………… 

Bank Identificatie [BIC] : …………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………… 

Plaats en datum  : …………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………… 

 

Handtekening  : …………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………… 

 

 
Ter informatie: 

Facturen met een datum van de 1
ste

 tot en met de 15
de

 van de maand incasseren wij op de 22
ste

 van die zelfde maand. 

Facturen met een datum van de 16
de

 tot en met de 31
ste

 van de maand incasseren wij op de 8
ste

 van de maand daarop. 

De betaaltermijn bij automatisch incasso is dus minimaal 8 en maximaal 21 dagen. 

U krijgt van ons bij automatisch incasso een extra korting van 1% op het bedrag exclusief btw en verzendkosten. 

Uw korting en de datum waarop wij incasseren staat op de factuur vermeld. 

 

 

 
 
 
 

Gelieve dit formulier vóór uw eerste bestelling,  ingevuld en ondertekend te retourneren per post, fax of email.  
NML health bv – ’s-Gravelandseweg 50-51 – 1381 HK Weesp – tel 0294 – 455 888 – fax 0294 - 430 830 – info@nmlhealth.com 

  

mailto:info@nmlhealth.com


 
Bestellen 

Wij ontvangen uw bestelling graag per e-mail via info@nmlhealth.com, telefoon +31 (0)294 455 666 of fax via                            

+31 (0)294 430 830. 

Bij NML health worden de order- en handlingkosten niet doorberekend in de inkoopprijs, omdat wij de prijs bij grotere 

bestellingen niet onnodig op willen drijven. Daarom wordt voor orders onder de € 120,- exclusief BTW een bijdrage van                

€ 7,- exclusief BTW in rekening gebracht, dit zijn reële order- en verzendkosten en geldt voor verzending in Nederland,         

België en Duitsland. Verzendkosten naar andere landen worden volgens kostprijs doorberekend. 

 

Levering 

NML health doet er alles aan om uw bestelling zo snel mogelijk te bezorgen. Is uw bestelling voor 13:00 uur geplaatst, dan wordt 

deze in principe de volgende werkdag bij u afgeleverd! Heeft u uw pakket niet op tijd (uiterlijk binnen drie werkdagen) 

ontvangen neem dan contact met ons op. Heeft uw zending breuk bij aflevering, accepteer het pakket niet en neem contact met 

ons op. Wij verzenden uw pakket met DPD. DPD levert niet op zaterdag. 

In verband met de productveiligheid kunnen door u verkeerd bestelde producten niet worden teruggenomen.  

Onze algemene leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. 

 

Facturering 

NML health stuurt de factuur, na verzending van uw bestelling, binnen enkele dagen per e-mail. Wij factureren alles direct en 

verzamelen geen orders. Hiervoor hebben wij van u een correct e-mailadres nodig.  

 

mailto:info@nmlhealth.com

