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INTERESSE FORMULIER VOOR EEN OP MAAT GEMAAKTE VRIJBLIJVENDE PROPOSITIE 
 

De klant  

Bedrijfsnaam   : ____________________________________________________________________________ 
KvK reg. nr.    : ____________________________________________________________________________  

BTW nr.     : ____________________________________________________________________________ 

Adres      : ____________________________________________________________________________ 
Tel. nr.     : ____________________________________________________________________________ 

Fax. nr.     : ____________________________________________________________________________ 

 

De rechtmatige vertegenwoordiger (medewerker) 

Naam      : ____________________________________________________________________________ 
Afdeling     : ____________________________________________________________________________ 

Tel. nr.     : ____________________________________________________________________________ 

Mobiele nr.    : ____________________________________________________________________________ 

Email      : _____________________________________________________________________ 
 

 

De meststroom in ons bedrijf zij circa.: 

O  V-varkens (….....%.)             O Zeugen (….…%.)                   O  Koeien (…..…%.)                O  Kalveren (…….%.) 
 

De hoeveelheden van de meststroom in ons bedrijf bedragen: 

O  4.500 m3 (circa.)                  O  5.500 m3 (circa.)                 O  6.500 m3 (circa.)               O ________m3 (circa.) 
 

Vrijblijvend optie (Reserveer nu en profiteer extra): 

O  Ik wil de BioBlox VDM++ reserveren en voorrang krijgen. Ik ga akkoord met het reserveringsbedrag 

van €5.000 en ontvang graag 20% korting op de voorbereiding (fase A2 en B1) en 15% 

onderhoudskorting de eerste 2 jaar bij het aanschaffen van een BioBlox VDM++ ( >€20.000 voordeel) 
 

Gelieve AllOptimal ’s BioBlox® propositie ook naar de volgende email adressen /functionarissen te 

versturen: 

(naam)………………………………………………… (email)………...…………….………...………………… 

(naam)………………………………………………… (email)………...…………….………...………………… 
(naam)………………………………………………… (email)………...…………….………...………………… 
(naam)………………………………………………… (email)………...…………….………...………………… 
 

Noch het bedrijf, noch ik zijn hierbij verplicht met dit formulier enige diensten af te nemen.  
 

Een definitieve aankoop opdracht voor levering, installatie en opstart van een voorgestelde BioBlox® 

unit kan plaatsvinden nadat door beide partijen hiertoe een gedetailleerde en specifieke 

leveringsovereenkomst gesloten is, gebaseerd op de definitieve aankoop offerte van AllOptimal. 
 

Ik heb dit voorstel gelezen en ben mij bewust van:  

a) Dat mijn aanvraag een eerste propositie op maat is.  

b) Dat de door mij vermelde circa mest hoeveelheden berekend en uitsluitend indicatief zijn, 
totdat de basis engineering (fase-B2) is uitgevoerd. 

 

 
Plaats & datum ……………………………………. __ / __ / 202__ 

 
 

(handtekening)………………………………………………. 

(naam)………………………………………………………. 

(functie)………………………………………………………. 

Per e-mail te sturen naar:   administration@alloptimal.nl 
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