AANVRAAG MEEKIJKFUNCTIE
COFANET ESSENTIALS

Met inachtneming van de voorwaarden aan de achterzijde van dit formulier vraagt ondergetekende
toegang tot CofaNet Essentials.

UW BEDRIJFSGEGEVENS
Bedrijfsnaam
Bezoekadres
Postcode en plaats
Telefoonnummer

POLISNUMMER(S)
1.

4.

2.

5.

3.

6.

ASSURANTIETUSSENPERSOON
Bedrijfsnaam
Naam, voorletter(s)

m/v*

E-mailadres
Bevoegd voor polisnr.
* doorhalen wat niet van toepassing is

PANDHOUDER
Bedrijfsnaam
Naam, voorletter(s)

m/v*

E-mailadres
Bevoegd voor polisnr.
* doorhalen wat niet van toepassing is

ONDERTEKENING DOOR VERZEKERINGSNEMER
Datum
Plaats
Handtekening

NL5011-201605-V1.1

U kunt dit formulier:
• ingescand mailen aan: info-netherlands@coface.com
• per post zenden aan: Coface, branch office in Nederland, Postbus 3377, 4800 DJ BREDA
COMPAGNIE FRANÇAISE D’ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTÉRIEUR S.A., BRANCH OFFICE IN NEDERLAND (COFACE)
STADIONSTRAAT 20 - POSTBUS 3377 - 4800 DJ BREDA - T +31 (0)76 573 71 71 - F +31 (0)76 587 38 52
www.coface.nl - info-netherlands@coface.com

VOORWAARDEN COFANET ESSENTIALS

Gebruiker: De natuurlijke persoon
of natuurlijke personen die namens
verzekeringsnemer bevoegd is/zijn
om met een eigen wachtwoord
gebruik te maken van CofaNet
Essentials, hierna CofaNet.
Artikel 1
OMVANG VAN DE PRESTATIE
1. Compagnie Française d‘Assurance pour le Commerce
Extérieur S.A., branch office in
Nederland (Coface) biedt haar
verzekeringsnemers als extra
service CofaNet. Doel van CofaNet is om de verzekeringsnemer
in zijn communicatie met Coface
te ondersteunen en een snelle
verwerking van aanvragen van
kredietbeslissingen mogelijk te
maken. De via CofaNet aangevraagde kredietbeslissingen zijn
bindend.
2. CofaNet staat de Gebruiker op
elk moment ter beschikking
zonder dat deze beschikbaarheid kan worden gegarandeerd.
Artikel 2
BEVOEGDHEID TOT GEBRUIK
De
Gebruiker
verplicht
zich
wijzigingen in de voor het gebruik
van CofaNet bevoegde personen
onmiddellijk mede te delen aan
Coface. In het bijzonder dient
het uit dienst treden van een
Gebruiker direct te worden gemeld. Wachtwoorden dienen in
dat geval onmiddellijk te worden
veranderd.
Artikel 3
KOSTEN
Het gebruik van CofaNet bij
Coface vindt plaats zonder bijzondere toeslagen op de in de
polis vastgelegde kosten voor het
kredietonderzoek. De kosten voor
de aangesloten computers ten
kantore van de Gebruiker alsmede
verdere kosten voor de internetverbinding zijn voor rekening van
de Gebruiker.

Artikel 4
VEREISTE ZORGVULDIGHEID
1. Bij het aanvragen van kredietbeslissingen in CofaNet is de
Gebruiker verplicht alle benodigde informatie volledig in te
voeren en in het bijzonder alle
hem bekende omstandigheden
mede te delen, die een risico
kunnen zijn voor de contractuele afwikkeling van het daarmee
samenhangende leverancierskrediet.
2. Indien het niet mogelijk is om
vast te stellen dat de firmanaam
en het adres van een debiteur
voor wie een kredietlimiet moet
worden vastgesteld, volledig
dezelfde zijn als de gegevens in
de database van Coface, geeft
de Gebruiker de hem bekende
gegevens op bij de aanvraag
van een kredietbeslissing om
deze te laten controleren.
Artikel 5
BESCHERMING VAN GEGEVENS,
VERTROUWELIJKHEID
1. CofaNet functioneert in overeenstemming met de regels
van de Wet Bescherming Persoonsgegevens
(WBP).
De
Gebruiker is aansprakelijk voor
overtredingen van de Data
Beschermingswet voor zover
de overtredingen hebben plaatsgevonden binnen zijn verantwoordelijkheid.
2. De Gebruiker (zie Art. 2) wordt
hierbij conform de WBP geïnformeerd, dat gegevens inzake
het gebruik worden opgeslagen en worden verwerkt voor
documentatieen facturatiedoeleinden.
3. De Gebruiker verplicht zich alle
informatie over CofaNet, de
gevolgde procedures, de documenten en bijlagen vertrouwelijk
te behandelen en alle noodzakelijke voorzorgsmaatregelen
te treffen om de vertrouwelijkheid tegenover derden te
waarborgen.
De
Gebruiker
mag de verkregen informatie
uitsluitend voor eigen gebruik
aanwenden. De Gebruiker zal
zijn eigen medewerkers op
een daartoe passende wijze

verplichten tot handhaving van
de vertrouwelijkheid en bescherming van de gegevens, in
het bijzonder tot het gebruik
van de wachtwoorden volgens
de regels:
• iedere Gebruiker moet zijn
eigen wachtwoord gebruiken.
• het persoonlijke wachtwoord
moet uiterst vertrouwelijk
worden behandeld en mag in
geen geval aan andere medewerkers, aan buitenstaanders
of aan medewerkers van
Coface worden doorgegeven.
• het persoonlijke wachtwoord
moet regelmatig worden veranderd, minstens één keer per
drie maanden.
Artikel 6
AANSPRAKELIJKHEID EN
GARANTIE
Coface is niet aansprakelijk voor
schades die voor de Gebruiker ontstaan door misbruik of verlies van
het wachtwoord of andere identificatiecodes; eventueel ontstane
kosten voor kredietonderzoek zijn
voor rekening van de Gebruiker.
Op verzoek van de Gebruiker
kunnen de identificatiecodes altijd
worden gewijzigd. Coface behoudt
zich het recht voor de identificatiecodes regelmatig te vervangen.
Coface geeft geen garantie voor
het operationeel zijn van CofaNet.
Artikel 7
AFSLUITEN
Bij het niet in acht nemen van deze
bepalingen heeft Coface het recht
CofaNet onmiddellijk af te sluiten.
Eventuele aanspraken op schadeuitkering worden daardoor niet
aangetast.
Artikel 8
RECHT OP AANSLUITING
Het recht op de aansluiting op
CofaNet eindigt automatisch bij de
afloop van de polis.
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