Forhandleransøgning til www.forhandlershoppen.dk
Som Milcom-forhandler får du adgang til forhandlershoppen.dk og dermed adgang
til spændende produkter, effektive kampagner, gode priser m.v.
Ansøgningsskemaet
Ansøgningsskemaet om forhandlerstatus hos Milcom fremgår på side 2 i dette dokument.
Det er vigtigt, at ansøgningsskemaet udfyldes med korrekte og fuldstændige oplysninger (f.eks. firmanavn,
adresse, kontaktperson, etc.) samt at oplysningerne i øvrigt svarer til det CVR nr. og Selskabsreg. nr.,
der anføres. Ved enkeltmandsvirksomheder skal indehaverens navn, adresse og fødselsdato oplyses.
Vi sender løbende informationer ud til vores forhandlere via E-mail, hvorfor det er vigtigt, at du opgiver din
E-mail adresse.
Ansøgningsskemaet indsendes til Milcoms debitorafdeling via E-mail kundeservice@milcom.dk.
Kreditvurdering
Milcoms debitorafdeling foretager en kreditvurdering af din ansøgning som forhandler og forbeholder sig ret til at
søge informationer hos RKI Kredit Information og Euler Hermes, ligesom det kan blive nødvendigt at fremskaffe
udskrifter fra Told & Skat samt Erhvervs & Selskabsregistret. Derudover kan yderligere legitimation kræves.
I forbindelse med kreditvurderingen kan Milcom udpege en tredjemand til at videresende ansøgningsskemaet
tillige med relevante oplysninger til kreditvurderingsselskabet.
Skulle der i forbindelse med gennemgangen af de opgivne oplysninger være spørgsmål, som debitorafdelingen
ønsker afklaring på, bliver du kontaktet.
Den samlede vurdering afsluttes inden for 4 arbejdsdage fra Milcoms debitorafdeling modtager ansøgningsskemaet.
Såfremt Milcom:
· ønsker at indgå samarbejde med dig, vil du modtage en E-mail med log-in og password til
forhandlershoppen.dk.
· ikke ønsker at indgå samarbejde med dig, vil du modtage et brev med begrundelse herfor.
Ændringer til modtagne oplysninger
Hvis der er ændringer til de oplysninger, Milcom har registreret på dig f. eks. firmanavn, adresse, telefonnummer,
m.v., skal Milcom have skriftlig besked.
Forhandleraftale
Milcom kan til enhver tid ændre betingelserne for forhandleraftalen samt opsige samarbejdet - begge med
1 måneds varsel.
Misligholdelse
Ved misligholdelse af den indgåede aftale og/eller ved konstatering af senere misligholdelse af
betalingsforpligtelserne overfor Milcom forbeholder vi os ret til at opsige samarbejdet uden yderligere varsel.
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Send ansøgning

Udskriv ansøgning

FORHANDLERANSØGNING
Undertegnede ansøger hermed om at blive forhandler hos Milcom:
Firmanavn:
Adresse:
Postnr.:

By:

Attention:
Telefon:

Telefax:

Mobil:

E-mail:

CVR nr.:

Selskabsform:

Selskabsreg. nr.:

Kreditmax kr.:

Omsætningstal:
Firmaets regnskabsår:

Omsætning seneste regnskabsår:

Forventet omsætning i dette regnskabsår:

Forventet omsætning i næste regnskabsår:

Enkeltmandsvirksomhed:
Ejers navn:

Fødselsdato:

Adresse:

Postnr.:

Er butikken medlem af et kædesamarbejde?
NEJ
JA

Hvis JA, oplys hvilket:

Har I samarbejde med en/flere operatører?
NEJ
JA

Hvis JA, oplys hvilke:

Er butikken aktiv på nuværende tidspunkt?
NEJ
JA

Hvis NEJ, oplys åbningsdato:

By.:

Hvilken type kunder sælger I primært til?
Privat
Erhverv

Forhandler: Vi er indforstået med, og har gennemlæst, betingelserne for antagelse som forhandler hos Milcom Nordic A/S
Firmastempel:
Dato

Underskrift

Underskrivers navn med BLOKBOGSTAVER
Hovedforhandler: Vi bekræfter at have indgået samarbejde med ovennævnte forhandler og erklærer os indforstået med, at
forhandleren tilknyttes os i Milcom Nordic A/S.
Firmastempel:
Dato

Underskrift

Underskrivers navn med BLOKBOGSTAVER
Milcom Logistik & Distribution forbeholder sig ret til at fremskaffe udskrifter fra Told & Skat, Euler Hermes samt Erhvervs- &
Selskabsregisteret. Vi forbeholder os desuden ret til at foretage kontrol hos RKI Kreditinformation. Yderligere dokumentation
kan kræves. Ved mangelfuld udfyldelse returneres forhandleransøgningen.
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