
 
 

Aanvrager gaat akkoord met de voorwaarden van het abonnement carwash. Deze liggen bij de kassa 
ter inzage. In deze voorwaarden zijn de volgende belangrijkste punten opgenomen: 

- Max. 1 x wassen per 24 uur met een max. van12 x wassen per maand; 
- Wijziging kenteken minimaal 48 uur van te voren doorgeven per mail i.v.m. invoer in systeem 

en maximaal 1 x wijzigen per maand; 
- Alleen geldig voor gele NL-kentekenplaten. (blauw, wit en groen alleen op aparte aanvraag) 

 

ESSO BERGERWEG 
Bergerweg 55-57, 1862 JT  BERGEN (NH), Tel  : 072-5813185 
IBAN: NL56 RABO 0303.1342.32           BTW-nr. 8017.26.098 B01 

Mail:  carwash@essobergen.nl 
 

 
AANMELDING ABONNEMENT CARWASH 
++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
Dit formulier DUIDELIJK leesbaar invullen a.u.b. 
 
BEDRIJF:___________________________________________________ 
 
VOORNAAM:____________     ACHTERNAAM:____________________ 
 
STRAAT:_________________________________________  Nr:_______ 
 
POSTCODE:__________    PLAATS:_____________________________ 
 
TELEFOON:___________________    MOBIEL:____________________ 
 
MAILADRES:________________________________________________ 
 
IBAN:________________________________  t.n.v.:________________ 
 
KEUZE WASPROGRAMMA ABONNEMENTEN: 

1) SILVER t.w.v. € 11,00 voor € 30 per maand 
2) GOLD t.w.v. €13,50 voor € 35 per maand 
3) PLATINUM  t.w.v. € 16,50 voor € 45 per maand 

 
KENTEKEN : Abonnement:   KENTEKEN : Abonnement: 
 
____________ 1 / 2 / 3              ____________ 1 / 2 / 3 
 
Wil elke maand een factuur per mail ontvangen: Ja / Nee 
 
Ik geef toestemming aan Esso Bergerweg om doorlopende incasso-opdrachten te sturen 

naar uw bank om het aangegeven bedrag van uw rekening af te schrijven wegens 

geleverde diensten. Dit gebeurd vooraf aan begin van nieuwe abonnementsperiode. 

Het abonnement is maandelijks opzegbaar, zonder opzegging wordt het abonnement 

automatisch een maand verlengd. Wilt u geen gebruik maken van een 

vervolgabonnement, stuur dan een e-mail naar carwash@essobergen.nl . Uw 

abonnement eindigt dan aan het einde van de lopende abonnementsperiode. 

(Niet eens met incasso? U heeft 8 weken de tijd om de incasso terug te laten boeken.) 

 

 

DATUM:    HANDTEKENING: 

 

_______________   _________________ 

 

 

Dit formulier inleveren in de shop en gedeelte lopende maand afrekenen, waarna aan 

het begin van elke maand het abonnementsbedrag automatisch geïncasseerd zal worden.  

Invullen door kassier: 
Bon betaling hier vastnieten. 
Doorgegeven: ja/nee 

mailto:carwash@essobergen.nl

