
 Kontoansökan 
       För erhållande av kundnummer för inköp mot faktura 

OBS! Fält markerad med * är obligatoriska 

Kund nr  

*Företag/namn *Org.nr/Person nr 

*Fakturaadress Lev adress (om annan än fakturaadress) Bankkonto inkl. clearing nr 

*Post nr *Postadress Bankgiro nr 

*E-postadress *Mobiltel.nr 

*Verksamhet (växtodling, mjölk, kött mm.) Tel.nr 

*Beräknat inköp/år (kr) *Inköpen avser (foder, utsäde, gödning, bränsle mm.) *Leverans av spannmål 

□ Ja □ Nej
E-post för faktura/ Peppol- el. Edi-nummer PDF-faktura □ Ja □ Nej 

Faktureringsavgift tillkommer om nej, den är 45kr exkl. moms 
Tillgång till ”mina sidor” via vår hemsida Genom att logga in via ”mina sidor” på vår hemsida kan du se dina fakturor, tidigare order och 

konto. 

Aktivera spannmålsapp Genom appen kan du se varje insedel separat med leveransdag, referensnummer, antal kilo 
samt typ av spannmål och dess analys. 

Aktivera foderbeställningsapp Genom appen kan du beställa bulkfoder, endast sorter du tidigare beställt. Vill du ha en ny 
foderartikel ringer du oss. 

Kontaktperson; telefonnummer om annat 
än ovan ev. mailadress 

Namnge andra person som får handla, om det är krav på låsta referensperson. 

Betalningsvillkor Vallberga Lantmän ek förening 
30 dagar från fakturadatum. Vid utebliven betalning debiteras dröjsmålsränta enligt Vallberga Lantmän ek förenings affärsvillkor. 
Vi förbehåller oss rätten att göra sedvanlig kreditprövning innehållande kreditupplysning. 

Personuppgifter behandlas enligt GDPR. 
I samband med din ansökan samtycker du till att vi behandlar dina uppgifter enligt ovan i vårt kundregister. Uppgifter lagras elektroniskt och 
manuellt och kan makuleras på begäran. 

Handläggare Godkänd 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Kontorets noteringar 

2022-04-26 

Postadress Besöksadress Org.nr Telefon Bankgiro 
Lantmannaplan 5 Lantmannaplan 5 749200-3038 0430-162 00 778-2527 
312 50 Vallberga  

Hemsida Säte Fax E-post 
www.vallbergalantman.se Vallberga 0430-162 39 info@vallberga.nu 

Sökord 

Affärsområde 

Kreditgräns 

Kravkategori 

Övrigt 

Reg. datum Signatur 

Ja Nej

Ja Nej

Ja Nej
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