
Postadress 
Ramudden AB 
Box 298 
801 04 Gävle 

Leveransadress 
Ramudden AB 
Strömsbrovägen 26 
803 09 Gävle 

010-303 50 00
info@ramudden.se
Org.nr: 556674-6730
Bankgiro: 5700-4137

Kontoansökan / Ny kund 
Företagets namn (Kundens namn måste vara exakt det som är registrerat hos bolagsverket) 

Företagets adress 

Företagets postadress Företagets organisations-/personnr 

Företagets tel.nr Företagets mobilnr 

Företagets kontaktperson Företagets mejladress 

Företagets faktureringsadress 

(Ange mejladress dit e-fakturor skall skickas) 

E-faktura

OBS! info om e-faktura mejlas till kundresk@ramudden.se 

Typ av verksamhet 
Anläggning Industri El  Kommun   Övrigt

Bygg      Tele / Fiber  Statligt Maskinuthyrare

Järnväg       VA / Energi  Väg

Identitetsbekräftelse företaget (kryssa i lämpliga)

Kopia på registreringsbevis (högst 3 mån gammalt)    Kreditupplysning utförd 

Kopia på F-skattebevis 

Kontrollerat körkort/ID-kort (firmatecknare)

Underskrift av firmatecknare eller annan behörig person (via fullmakt för detta ärende) 
Ovanstående företag ansöker härmed om att bli kund hos Ramudden och är införstådd med att kreditupplysningar kommer att göras 
samt eventuellt även kontroll av andra referenser. Företaget accepterar också de allmänna avtalsvillkor som Ramudden använder i sin 
uthyrning.

Namn:   ..........................................................................................................................................

Datum & ort:    ...........................................................................................................................................

Identitetsbekräftelse firmatecknare  Kopia på körkort / ID-kort

Fylls i av Ramudden

Depå:        ...............................................................   Namn (Texta):  ...........................................................................

Underskrift: ..................................................................................................................................................................... 

GDPR (Behandling av personuppgifter) Vi värnar om din integritet. Du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Vi behandlar dina  
personuppgifter främst för att fullfölja våra förpliktelser mot dig samt för att uppfylla lagar och avtal. Vi behandlar endast personuppgifter när vi har laglig grund. 
Läs mer på vår hemsida www.ramudden.se 

PDF-faktura

http://www.ramudden.se/
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