
OPDRACHTFORMULIER

Klant

Naam:

Straat:

Postcode/Plaats:

Telefoonnummer:

E-mail:

Klantcode

Projectnummer:

Ontvangst op:

Code post in:

AV...            -

In te vullen door Gendika

Opdracht:
Met dit formulier geef ik opdracht voor DNA-onderzoek, ten aanzien van vogelgeslachtsbepaling:
Deze opdracht is bindend, de opdracht kan alleen worden geannuleerd na overleg met Gendika. Op alle werkzaamheden binnen de opdracht
zijn de algemene voorwaarden van Gendika van toepassing, welke geraadpleegd kunnen worden op www.gendika.com.

Code Gendika Code ring/chip Soort Wetenschappelijke naam

1

2

3

4

5

6

7

8

Verzocht:
Nieuwe zakjes: Opdrachtformulier:   Aantal: ja nee Aantal: ja nee

Graag dit opdrachtformulier terugzenden in gefrankeerde envelop aan: Gendika BV, Postbus 40, 9640 AA Veendam, Nederland

Naam en adresgegevens graag controleren en indien nodig corrigeren, ter voorkoming van foutieve adressering!

Ik wil mijn naam en adresgegevens NIET op het certificaat vermeld hebben. (aankruisen indien gewenst)

Ik wens geen certificaten en ontvang de resultaten en factuur alleen per email.
 (indien gewenst aankruisen, de certificaten zijn na afronding van het onderzoek NIET meer bestelbaar!)

Na afronding van het onderzoek ontvangt U de resultaten en een factuur.  Kies hieronder de wijze van betaling.

 Een eenmalige automatische incasso,  mogelijk in Nederland en België.  Bank /  IBAN nr:

Ik wens zelf het verschuldigde bedrag naar Gendika over te maken (€ 1,95 extra adm. kosten per factuur).

Betaling:

Datum:                     Handtekening: 

IBAN   Alleen in te vullen bij eerste opdracht of wijziging

Reeds besteld via INTERNET, Ordernummer:
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