
                               Voorstel samenwerking BNS Crisp – INretail uitgewerkt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informatie vaste lasten, collectieve voordelen; 

Verzekeringen;  
Omdat dit altijd maatwerk is maken we geheel vrijblijvend een voordeelberekening tav huidige polis. 
Tevens in onderhandeling qua verzekering; 

• AVB (aansprakelijkheid bedrijven) 
• Transport en goederen verzekering 
• Autoverzekering 
• Privé pakket 

 
Tankpas;  
https://www.inretail.nl/ledenwinkel/product/brandstof/ 

Jouw voordeel: 
• Laagste prijsgarantie 
• BTW terugvorderbaar bij de Belastingdienst (niet mogelijk bij contante betaling of betaling met 

privépas); 
• Max. 4 weken krediettermijn 
• Borg storten is niet nodig; 
• Mogelijkheid om meerdere passen aan te vragen (dus ook voor je medewerkers); 
• 1 verzamelfactuur voor alle tanktransacties; 
• Twee keer per maand facturatie op basis van automatische incasso (3 dagen later); 
• De passen zijn beveiligd met een pincode. 

 
 
 
 
 



Energie; 
INretail Energie in het kort: 

• De scherpste energiedeal en ontzorgt jouw van alle rompslomp. Upload je recente jaarnota en 
laat vrijblijvend een voordeelberekening maken; (ook privé)  

• Door het tijdig inspelen op veranderingen in de energiemarkt en energie slim in te kopen is 
INretail Energie dé partij voor al je energievraagstukken; 

• Goede contractvoorwaarden voor zowel klein als grootverbruik aansluitingen; 
• INretail Energie wordt uitgevoerd door Hellemans Consultancy. 
 

Telefonie; 
INretail Telecom in het kort 
INretail Telecom biedt een zeer compleet aanbod van telecom producten 

• Vaste telefonie op basis van hosted voice / VOIP of ISDN-WLR 
• Een breed scala aan internetverbindingenMobiele telefonie en mobiel internet 
• Korting tot 50% 
• INretail Telecom blijft jouw contactpersoon 

 
Facilitaire zaken; o.a. kantoorartikelen Lyreco 
Jouw voordeel 

• 7.500 artikelen uit voorraad leverbaar; 
• Kortingen tot 40%; 
• Geen minimale bestelhoeveelheden; 
• Vóór 17.30 uur besteld is volgende werkdag geleverd; 
• 24/7 toegankelijk via internet en app; 
• Bezorging en retouren door vaste chauffeur; 
• Betaling op rekening na 30 dagen; 
• Verzamelfactuur einde van de maand.  

 
 
Onze ondernemersservice bestaat uit een team juridisch geschoolde collega’s die dagelijks voor 
allerlei vragen te bereiken zijn.  

Tijdens het gratis inloop advies uur kun je sparren met een expert. Over bedrijfsvoering, calculeren, 
financiering, hoe om te gaan met conflicten met je opdrachtgever. Huurrecht, consumentenrecht, 
leveranciersgeschillen, opstellen van contracten. Advies over intellectueel eigendom, gratis eerste lijn 
advies bij onze partner hierin. Zij kunnen ook voor je procederen (tegen ledentarieven) 

 

Staffel voorstel   
Deelname vanaf 100 leden  € 7,50 p/maand (ex btw) 
Deelname vanaf 25 – 99 leden  € 9,50 p/maand (ex btw) 

 

 
Voorstel; 
Sluit je vandaag aan en betaal vanaf januari 2020* 
 * Lidmaatschap voor minimaal 2 kalenderjaren, om goed te ervaren wat het lidmaatschap je oplevert. 
 


