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1  Bedrijfsgegevens 公司资料 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Duur NBCG YI Abonnement/opzegging 本合约的期限和解除 

Het NBCG YI Abonnement gaat in na ontvangst van het ondertekende formulier en wordt aangegaan voor een contractperiode van minimaal 1 jaar 

(365 dagen). 自申请表签收之日起，申请机构可享受最短一年（365天）的合约期。 

Het abonnement is het eerste jaar niet opzegbaar. Na afloop van de minimale contractperiode wordt het abonnement automatisch voor een jaar 

verlengd, tenzij de opdrachtgever het abonnement schriftelijk heeft opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden. 签约的第

一年内不能提出取消合约。合约到期后将自动延期一年，除非申请机构提前 2个月递交提交书面的合约解除请求。 

3.  Inhoud abonnement 合约内容 

 Onbeperkt telefonisch vragen stellen aan L&T Juristen; 无限制的 L＆T 的法律专家电话咨询服务； 

 Vaste L&T Jurist als contactpersoon;拥有固定的 L＆T 的法律专家； 

 2 uur gratis ondersteuning van een L&T Jurist bij het opstellen van documenten of een procedure bij de sector Kanton van de Rechtbank. Dus 

de eerste 2 uur het uurtarief van onze L&T jurist wordt niet in rekening gebracht; 就法院文件和程序的准备工作，L＆T 公司法律专家为您

提供 2 小时免费服务，也就是说 L＆T 公司的法律专家前两小时服务是不收费的; 

 Uitgesloten zijn strafrecht, fiscaal recht en familierecht;有关涉及刑事、税务和家庭事宜不在此合约的服务范围内； 

 Geen aanleveringskosten bij incasso-opdrachten; 催债服务免收交付费； 

 Onbeperkt vragen stellen betreffende incasso-opdrachten; 有关催债服务无限制咨询； 

 40% korting bij het opstellen van uw algemene voorwaarden;  普通条款制定 40%的优惠； 

 25% korting op het uurtarief van € 125,= bij werkzaamheden buiten het abonnement.，合约外的小时服务（€ 125,= ）可享受 25%的优惠 

4.  Prijs NBCG YI abonnement 合约年费 

□ Een NBCG YI Abonnement kost u € 175,= per jaar (excl. B.T.W.) in plaats van het normale tarief van € 195,= per jaar. 

合约年费为每年€ 195,=（不含 B.T.W.），NBCG YI 合约可享受特别年费价€ 175,=（不含 B.T.W.） 

L&T Finance B.V. behoudt zich het recht voor de prijs van het abonnement per jaar aan te passen. L&T 公司有权决定合约年费价格。 

 

5.  Wijze van betaling 支付方式 

Per jaar elektronische facturatie. Factuur op rekening, betaling binnen 14 dagen na factuurdatum.  

邮寄账单，账单日期起 14日内支付。 

E-mail factuuradres 电子帐单邮件地址___________________ Naam contactpersoon dhr. | mevr. 联系人先生/女士____________________ 

 

Ondergetekende verklaart hierbij dat hij/zij bevoegd is de onderneming in deze te vertegenwoordigen. De ondergetekende verklaart dat hij/zij de 

algemene voorwaarden van L&T Finance B.V., die op deze overeenkomst van toepassing zijn, heeft gelezen en hiermee akkoord gaat. De algemene 

voorwaarden zijn te raadplegen op www.ltfinance.nl. 签名人声明在此代表他/她所属的公司签署此合约。签名人声明他/她已阅读并同意 L&T

公司的普通条款。L&T 公司的普通条款公布于 www.ltfinance.nl. 

 

Voor akkoord getekend d.d. 签署日___________________Plaats 签署地_____________________ Handtekening 签名__________________ 

Door dhr. | mevr. 签名人先生/女士_________________________________Functie 职位___________________________________ 

 

U kunt het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier sturen naar 

L&T Finance B.V., Dr. van Deenweg 13, 8025 BP Zwolle 

Fax: (038) 760 02 69  |  e-mail: info@ltfinance.nl  

 

完整的填写申请表并签名后邮寄至如下地址：L&T Finance B.V., Dr. van Deenweg 13, 8025 BP Zwolle 

传真: (038) 760 02 69  |  邮件: info@ltfinance.nl 

Aanvraagformulier NBCG YI Rechtsbijstand en Incasso Abonnement 

NBCG YI 法律援助和债务催收合约申请表 

 Door het invullen en ondertekenen van dit formulier abonneert u zich op juridische en incasso diensten van L&T Finance B.V. Door het sluiten van dit 

juridische en incasso abonnement heeft u tot wederopzegging recht op diensten als vermeld in deze overeenkomst. 填写并签署本合约后你将得到 L＆T

财务有限公司法律和债务催收服务。您享有的法律和催债服务将在此合约签署的终止日解除。 

 

Naam onderneming 公司名称_____________________________________________________________________________________________ 

Vestigingsadres 地址 __________________________        Postcode 邮编_____________________ Plaats 地名____________________________ 

Postadres 邮政地址 ______________________________ Postcode 邮编_____________________ Plaats 地名____________________________ 

Telefoon 电话 _________________________ Fax 传真_______________________________        E-mail 邮件_______________________________ 

Branche 行业_________________________KvK nummer 工商号码________________Aantal medewerkers 员工人数________________ 

Bankrekeningnummer 银行账号________________________ Ten name van 帐户名_________________________________________________ 

Naam contactpersoon dhr. | mevr. 联系人先生/女士________________________________Functie 职位___________________________ 

Telefoon 电话_________________________________ Fax 传真_____________________________E-mail 邮件________________________ 
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