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BEWIJS VAN TERUG GAVE / OMRUIL 
Hierbij verklaart de afnemer :  

Winkel Naam    : ____________________________________  
gevestigd te     : ____________________________________  
Kamer van Koophandel nummer  : ____________________________________  
rechtsgeldig vertegenwoordig door  : ____________________________________  
hierna te vernoemen de “afnemer“ 

 
aan de aanbieder  

Naam Medewerker   : ____________________________________  
Bedrijfsnaam    : Visco Solutions / Vincon BV  
Bedrijfs Adres    : Hogehilweg 17 / 1101 CB Amsterdam 
hierna te vernomen aanbieder,   

met betrekking tot het volgende utiliteitskanaal (A) : 

  Mobiel Terminal 
    Merk  : ___________ 
    Serie nummer : ___________ 
    Borgsom :  € 150 
 
  Bon Printer  

    Merk  : ___________ 
    Serie nummer : ___________ 
    Borgsom :  € 150 

 
 

       Android Mobile Telefoon 
Merk  : ___________ 
Serie nummer : ___________ 
Borgsom  :  € _________ 
 

       Ander Utiliteitskanaal 
Naam  : ___________ 
Merk  : ___________ 
Serie nummer : ___________ 
Borgsom  :  € _____,____ 

 
	  	  de	  volgende	  activiteit	  te	  hebben	  verricht	  :	   

  Het terug gegeven van het Utilitietskanaal  (A) 

  Het omgeruild voor van het Utiliteitskanaal (A)

  Mobiel Terminal 
    Merk  : ___________ 
    Serie nummer : ___________ 
    Borgsom :  € 150 
 

  Bon Printer  
    Merk  : ___________ 
    Serie nummer : ___________ 
    Borgsom :  € 150 
 

 Android Mobile Telefoon 
Merk  : ___________ 
Serie nummer : ___________ 
Borgsom :  € 150 
 

 Ander Utiliteitskanaal 
Naam  : ___________ 
Merk  : ___________ 
Serie nummer : ___________ 
Borgsom :  € _____,____ 

  
Tot slot verklaart de afnemer met betrekking tot het retourneren van het borgsom : 
 

     Wel borgsom te moeten ontvangen van de aanbieder 

        Geen borgsom te moetenn ontvangen van de aanbieder  
 
Dit formulier is in tweevoud opgemaakt en de afnemer verklaart een kopie te hebben ontvangen. Hierbij verklaren 
zowel de afnemer als de anbieder naar naar waarheid dit stuk te hebben ingevuld op: 
Datum : ___________________________  
 
 
___________________________                                          _________________________________ 
HANDTEKENING  AFNEMER      HANDTEKENING AANBIEDER 

	  


