
KONTOANSÖKAN – Företag 

 Ans ökan inlämnas i original med kopia på regis trerings bevis . 

CC Höganäs Byggkeramik AB 
Org.nr: 556100-0752 
Andes itgatan 6 
254 68 Hels ingborg 

kontoansokan@hoganas 
kakel.s e Webb: www.hoganas 
kakel.s e Telefon växel:  
+46(0)10-475 40 00 

GDPR 
C C Höganäs Byggkeramik AB följer  de regler och bes tämmelser s om finns 
gällande  behandling oc h hantering av pers onuppgifter, i enlighet med GDPR. Vi 
kommer inte att a nvända dina pers onuppgifter för något annat ändamål än 
att  leverera våra tjäns ter. 

Läs mer på:  www.hoganas kakel.s e/ gdpr 

Kundnummer (ifylles av Höganäs Kakel) 

Företagets namn*  Organis ations nummer* 

Kontaktpers on* (inköp)  Kontaktpers on (ekonomi) 

Mobiltelefon kontaktpers oner*  Fakturaadress* 

E-pos tadress kontaktpers oner*  Pos tnummer* 

E-pos tadress för fakturering*  Pos tort* 

Mobilnummer för leverans avis ering*  

  Brans chtillhörighet* Öns kad kreditlimit i SEK* 
Övrigt Byggbolag 

Platts ättare 
Återförs äljare 

Utnyttjad limit är s umman av inneliggande ordervärde s 
amt obetalda fakturor. 

J ag förs äkrar att de uppgifter s om lämnats är riktiga och fulls tändiga. J ag är medveten om att  varorna s äljs med äganderätts förbehåll.  Detta innebär att  varorna 
förblir  s äljarens egendom tills full betalning erlagts . Vidare medger jag att CC Höganäs Byggkeramik AB inhämtar kreditupplys ningar och referens er och jag är 
medveten om att  ans ökan kan avs lås utan att  förklar ing lämnas .    

Ansökan undertecknas av behörig firmatecknare 
Ort* Datum* 

Unders krift av firmatecknare* Namnförtydligande* Personnummer* 

Kundgrupp Rabatt* 

Fixer Retailer  Annan  

Datum* Säljare* Attes teras* 

Ifylles av säljansvarig 

B eviljad kredit 
J a     Nej Kredit beviljas med SEK 

Datum* Attes teras* Upplagd/ regis trerad* 

Ifylles av ekonomi 

Ifylld kontoans ökan med ifyllda * obligatoris ka fält s kickas / s kannas / mailas till CC Höganäs Byggkeramik AB för behandling.  
Svar på beviljad ans ökan erhålles inom 2-3 dagar till ovan angiven fakturaadres s s amt till vederbörlig Höganäs Kakel-butik. 
Beviljad kreditlimit kan när s om hels t ändras eller  avs lås efter  bes lut  från CC Höganäs Byggkeramik AB. 
Betalnings villkor: 30 dagar. Dröjs måls ränta utgår med 12 % plus referens ränta. 
Fakturan kan komma att  överlämnas t ill  SEB Factoring. 
Ej fulls tändigt ifylld ans ökan kan vi inte behandla. Om faktura s ka s kickas per pos t tillkommer en avgift på SEK190 per faktura. 

Höganäs Kakel Butik 




