Be drijfsnaam…
t.a.v. …
Postbus
0000 XX PL A ATS

Bussum,

datum poststempel

Betreft:

aanvraag Hocras-kooppas

Geachte mevrouw/mijnheer,
Naar aanleiding van uw aanvraag voor een Hocras-kooppas doen wij u
hierbij het volgende toekomen:
1. aanvraagformulier voor de Hocras-kooppas
2. richtlijnen Hocras-kooppas
3. formulier voor e-mailadressen t.b.v.
nieuwsbrief
Wij vragen u vriendelijk het aanvraagformulier voor de Hocras-kooppas
in te vullen en te retourneren aan Hocras B.V., antwoordnummer 566,
1400 VB Bussum (een postzegel is niet nodig).
Vergeet u niet een recent en door hen ondertekend uittreksel van de
Kamer van Koophandel en een kopie van de sterke drankvergunning bij
te sluiten (indien van toepassing).
Bij vragen kunt u contact opnemen met de Hocras receptie,
telefoon 035 - 69 79 777.
Na ontvangst van de teruggezonden aanvraag zullen wij u zo spoedig
mogelijk berichten omtrent de afhandeling van uw aanvraag.
Wij vertrouwen u hiermede van dienst te zijn en zien uw aanvraag met
belangstelling tegemoet.
Met vriendelijke groet,
Hocras B.V.

H. van der Eijk
(directeur)
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Aanvraagformulier Hocras-kooppas
Bedrijfsnaam: .............................................................................................................
Vestigingsadres: ................................................. Postbusnummer: .............................
Postcode/plaats: ....................................................

Postcode: .............................................

Telefoonnummer bedrijf:

.................................

Plaats: ...................................................

Mobiel telefoonnummer:

.................................

Inschrijf nr.K.v.K.: ..............................

Naam inkoper 1: Dhr/Mw* .....................................................................................................
Naam inkoper 2: Dhr/Mw* .....................................................................................................
Let op! Tenminste één van de personen die ingevuld worden onder inkoper 1 en 2
dient vermeld te staan op het uittreksel van de Kamer van Koophandel. Als dit niet het
geval is dient een daartoe bevoegd persoon een machtiging af te geven voor het
inkopen door de als inkoper 1 of 2 vermelde personen.
Omschrijving bedrijfsactiviteit: .................................................................................................
Branchecodering:

..........................................

(zie ommezijde)

Aantal personeelsleden:

..........................................

Algemeen e-mailadres:

.......................................................................................................

Evt. tweede e-mailadres:

.......................................................................................................

Wenst Hocras folder te ontvangen: JA/NEE*
Folderadres*/factuuradres: ........................................................................................................
Postcode/woonplaats:

........................................................................................................

Wilt u bij inzending van dit formulier een recent (niet ouder dan 6 maanden)
en door de K.v.K. ondertekend uittreksel van de Kamer van Koophandel & Fabrieken
en - voor zover noodzakelijk - een kopie van de gedistilleerd vergunning bijvoegen?
Verkoop geschiedt uitsluitend voor bedrijfsmatige doeleinden.
De directie van Hocras B.V. maakt u erop attent dat leveringen alleen plaatsvinden met
inachtneming van de Algemene Voorwaarden, zoals gedeponeerd bij de Kamer van
Koophandel & Fabrieken te Hilversum onder nummer 1546, en haar bedrijfsreglement.
Aldus naar waarheid ingevuld:
Datum: .............................................................

Plaats: ......................................................

Naam: .............................................................

Functie: ...................................................
Handtekening

*doorhalen wat niet van toepassing is

van een op het uittreksel van
de K.v.K. voorkomend persoon: ………………………

In te vullen door Hocras B.V.
In behandeling genomen door:

…………………………………………. d.d.: ……………………………

Goedgekeurd door:

…………………………………………. d.d.: ……………………………

Niet goedgekeurd door:

…………………………………………. d.d.: ……………………………
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Branchecodering
100

RESTAURANT
110
Chinees restaurant
111
Grieks restaurant
112
Italiaans restaurant
113
Spaans restaurant
114
Turks restaurant
115
Indiaas restaurant
116
Egyptisch restaurant
117
Argentijns restaurant
118
Mexicaans restaurant
119
Grill-house & shoarma
121
Overige buitenlands restaurant
122
Indisch restaurant
125
Hollands eethuis
126
Café-restaurant/ eetcafé
137
Wafel-, poffertjes- pannenkoek restaurant
140
Restaurant Franse keuken
150
Hotel, Motel, Pension & Jeugdherberg met restaurant
156
Zaalverhuur
157
Seizoengebonden horecabedrijven
158
Traiteur, catering, dineruitzending
159
Partyservice
160
Ziekenhuis, verpleeghuis, verzorgingstehuis & internaat
199
Anders
_____________________________________

200

FASTSERVICE
201
Nachtclub, bar-dancing, discotheek
202
Cafe
211
IJssalon
212
Coffeebar- en tearoom
213
Snackbar & cafetaria
214
Lunchroom
215
Automatieken & broodjeszaak
216
Croissanterie
217
Fastfood keten
221
Sportkantine
222
Sportkantine met sterke drank
225
Kantine kampeerplaats
250
School
290
Anders
_____________________________________

300

GROOTVERBRUIK
301
Bedrijf, stichting of vereniging met kantine
302
Bedrijf, stichting of vereniging met kantine met sterke drank vergunning
305
310
315
320
330
340
360
390

400

Bedrijf, stichting of vereniging met sterke drank vergunning
Kantoor
Kantoor met sterke drank vergunning
Detailhandel
Petrol
Overheid
Religeuze instelling
Anders
_____________________________________

BEDRIJFSCATERING
405
Bedrijfscatering
410
Hotel, motel & Pension (zonder restaurant)
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Hocras-kooppas richtlijnen
Hocras B.V. is een gespecialiseerde semi-zelfbedieningsgroothandel
voor horeca-ondernemers, grootverbruikers en detaillisten.
Dit betekent dat Hocras B.V. bij de inschrijving van nieuwe klanten zal
nagaan of de aanvrager voldoet aan de voorwaarden die de directie stelt
om te behoren tot één van haar doelgroepen.
Hocras B.V. verstaat onder:
horeca-ondernemer: iedereen die een bedrijf als café/bar/nachtclub,
restaurant, hotel/motel, lunchroom, snackbar/cafetaria, coffeeshop/
tearoom, ijssalon, traîteur, catering, pension, kantine (met of zonder
drankvergunning), zalenexploitatie of soortgelijk voert.
grootverbruiker: iedereen die een bedrijf uitoefent met meer dan
15 ersoneelsleden, eventueel met een kantine of drankautomaat.
Daarnaast verstaat de directie van Hocras B.V. hieronder verenigingen
en stichtingen met minimaal 25 leden die een kantine in eigen beheer
exploiteren.
detaillist: iedereen die een bedrijf heeft welke een behoorlijk deel van
zijn assortiment (in alle redelijkheid) bij Hocras B.V. kan verkrijgen.
Wanneer u niet voldoet aan de door de directie gestelde voorwaarden
kunt u in een separaat schrijven een gemotiveerd verzoek indienen om
alsnog toegelaten te worden. U dient daarbij aan te geven waarom u
verwacht in aanmerking te komen voor een Hocras-kooppas.
De aanvraag voor een Hocras-kooppas wordt pas in behandeling genomen wanneer de aanvrager is ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel. De aanvrager zal bij het indienen van de aanvraag een
recente (niet ouder dan 6 maanden) en door hen ondertekende kopie
van het uittreksel van de Kamer van Koophandel dienen te overleggen.
Wanneer de aanvrager in aanmerking wil komen voor de aankoop van
gedistilleerd, dan zal hij een sterke drankvergunning dienen te overleggen.
De directie maakt u erop attent dat de toekomstige houder van de
Hocras-kooppas gehouden is aan de Algemene Voorwaarden, zoals
gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 1546, en
aan het bedrijfsreglement, zoals dat door de directie van Hocras B.V.
is opgesteld. Beide zullen u tezamen met de Hocras-kooppas
overhandigd worden.

Met onze wekelijkse digitale nieuwsbrief bent u steeds als eerste op de hoogte
van onze activiteiten, nieuwe producten, proeverijen, scherpe acties en meer.
Onderstaand kunnen de op het aanvraagformulier genoemde inkopers de gegevens
in/aanvullen,maar ook de medewerkers kunnen zich opgeven voor de nieuwsbrief.

Bedrijfsnaam: ………………………………………

Pasnummer: ……………… (in te vullen door Hocras)

Voornaam: ……………………………………………
Tussenvoegsel: ……………………………………
Geslacht: m / v

Initialen: …………………………………………………….…….…..

Functie:

Achternaam: ………………………………………………………..
Geboortedatum: ………………………………………………….

□Eigenaar □Bedrijfsleider □Chefkok □Sommelier □Medewerker/overig

Tel. mobiel: ……………………….…………………

Tel. rechtstreeks: …………………………………………….….

E-mailadres: ……………………….……………………………>……………………………………………………………………………

Voornaam: ……………………………………………
Tussenvoegsel: ……………………………………
Geslacht: m / v
Functie:

Initialen: …………………………………………………….…….…..
Achternaam: ………………………………………………………..
Geboortedatum: ………………………………………………….

□Eigenaar □Bedrijfsleider □Chefkok □Sommelier □Medewerker/overig

Tel. mobiel: ……………………….…………………

Tel. rechtstreeks: …………………………………………….….

E-mailadres: ……………………….……………………………………………………………………………………………………………

Voornaam: ……………………………………………
Tussenvoegsel: ……………………………………
Geslacht: m / v
Functie:

Initialen: …………………………………………………….…….…..
Achternaam: ………………………………………………………..
Geboortedatum: ………………………………………………….

□Eigenaar □Bedrijfsleider □Chefkok □Sommelier □Medewerker/overig

Tel. mobiel: ……………………….………………

Tel. rechtstreeks: …………………………………………….….

E-mailadres: ……………………….……………………………………………………………………………………………………………

Voornaam: ……………………………………………
Tussenvoegsel: ……………………………………
Geslacht: m / v
Functie:

Initialen: …………………………………………………….…….…..
Achternaam: ………………………………………………………..
Geboortedatum: ………………………………………………….

□Eigenaar □Bedrijfsleider □Chefkok □Sommelier □Medewerker/overig

Tel. mobiel: ……………………….…………………

Tel. rechtstreeks: …………………………………………….….

E-mailadres: ……………………….……………………………………………………………………………………………………………

Voornaam: ……………………………………………
Tussenvoegsel: ……………………………………
Geslacht: m / v
Functie:

Initialen: …………………………………………………….…….…..
Achternaam: ………………………………………………………..
Geboortedatum: ………………………………………………….

□Eigenaar □Bedrijfsleider □Chefkok □Sommelier □Medewerker/overig

Tel. mobiel: ……………………….…………………

Tel. rechtstreeks: …………………………………………….….

E-mailadres: ……………………….……………………………………………………………………………………………………………

Voornaam: ……………………………………………
Tussenvoegsel: ……………………………………
Geslacht: m / v
Functie:

Initialen: …………………………………………………….…….…..
Achternaam: ………………………………………………………..
Geboortedatum: ………………………………………………….

□Eigenaar □Bedrijfsleider □Chefkok □Sommelier □Medewerker/overig

Tel. mobiel: ……………………….…………………

Tel. rechtstreeks: …………………………………………….….

E-mailadres: ……………………….……………………………………………………………………………………………………………
Uiteraard zullen de door u verstrekte gegevens vertrouwelijk worden behandeld. De gegevens zullen alleen gebruikt worden
voor toezendingvan onze nieuwsbrief en in geen geval aan derden worden verstrekt.
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