Aanvraagformulier
Go-webEDI
deel A - Bedrijfsgegevens (svp volledig invullen)
Het aanvraagformulier bestaat uit twee delen. Een deel met bedrijfsgegevens en een specifiek deel voor
uw Go-webEDI account (zie achterzijde). Het is van belang dat beide delen volledig ingevuld worden om het
Go-webEDI account te activeren.

Bedrijfsgegevens
handelsnaam
BTW nummer
straatnaam huisnummer
postcode plaatsnaam
land
telefoonnummer

Go-webEDI gebruiker
m/v

achternaam
voornaam
e-mailadres

Factuurgegevens

(indien afwijkend van bedrijfsgegevens)

e-mailadres facturen
contactpersoon
bedrijfsnaam
straatnaam en huisnummer
postcode en plaats
land
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Aanvraagformulier
Go-webEDI
deel B - postbus gegevens
De gegevens die u hier vermeldt worden gebruikt om uw postbus aan te maken.

Gegevens Go-webEDI
Go-webEDI postbusadres

 Mijn Go-webEDI accountnaam:

Om Go-webEDI te gebruiken moet er een account
aangemaakt worden. U kunt zelf een accountnaam
aangeven bijv. edipostbus@bedrijfsnaam.nl (max.
16 karakters voor de @) of Descartes een naam
laten maken.

 Lever mij een accountnaam aan.

Overige gegevens
GS1 adrescode

 GLN (13 cijfers):

Abonnement gegevens
product

Go-webEDI

contractduur

1 jaar met automatische verlenging

opzegtermijn

3 kalendermaanden

 akkoord met bijgaande prijslijst
training

 ja

 nee

Ondertekening
Ondergetekende is tekenbevoegd en verklaart deze aanvraag naar waarheid te hebben ingevuld en komt met
Descartes overeen dat op deze aanvraag de algemene voorwaarden van Descartes van toepassing zijn.*
datum
ondertekend door
functie
handtekening

Het ondertekende formulier kunt u mailen naar: accountsreceivableemea@descartes.com
Complete aanvragen worden binnen 5 werkdagen na ontvangst afgehandeld.

GS1 GLN
Het Global Location Number (GLN) wordt ook wel EAN adrescode genoemd en wordt uitgegeven door GS1. Dit adres
identificeert een wereldwijd uniek bedrijfsadres en bestaat uit 13 posities. Het nummer wordt binnen EDI-berichten
gebruikt om relevante partijen uniform te identificeren. Het zorgt er mede voor dat EDI-berichten automatisch
verwerkt kunnen worden. Desgewenst kan Descartes de aanvraag van dit nummer bij GS1 voor u begeleiden.

* De algemene voorwaarden van Descartes Systems Group zijn beschikbaar via de website www.descartes.com
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