
Exclusief aanbod voor APB-leden
Uitzonderlijke voorwaarden bij tankbeurten met euroShell-kaart

Geachte apotheker,

APB heeft uitzonderlijke voorwaarden verkregen voor al haar leden die gebruik maken van een 
Shell-tankkaart. 

Voor tankbeurten in België krijgt u op alle brandstofsoorten een korting van 0,0726 €/l (0,06 €/l 
btw excl) op de offi ciële prijs. Indien de prijs aan de pomp lager is dan de offi ciële prijs min deze 
korting, betaalt u vanzelfsprekend de laagste prijs.

De euroShell-kaart, die u gratis wordt aangeboden, biedt nog een aantal bijkomende voordelen. 

• Geen gedoe meer met bonnetjes, maar een automatische facturatie met betaling via 
domiciliëring.

• Tweemaal per maand krijgt u een factuur bezorgd. Hierop worden de bedragen en het 
totaal van uw aankopen en tankbeurten bij Shell vermeld, telkens met en zonder BTW. 

• Een perfect overzicht van uw brandstofverbruik met mogelijkheid om door middel van de 
factuur de BTW te recupereren en de brandstofkosten op een effi ciënte manier fi scaal te 
verwerken.

• Mogelijkheid om andere autokosten zoals de aankoop van olie, antivries, wegentol,…
met de tankkaart te betalen. 

• Een uitgebreid netwerk van benzinestations waar de Shell-tankkaart 24 uur op 24, 
7 dagen op 7 kan worden gebruikt. 

Meer informatie en links omtrent acties ( o.a. tips om zuiniger te rijden ) en activiteiten van Shell in 
België en in de wereld vindt u terug op de website www.euroShell.be

Om van deze voorwaarden te genieten, volstaat het om de bestelbon en het domiciliëringsformulier 
op de achterzijde in te vullen en van uw handtekening en stempel te voorzien, met vermelding van 
uw APB-lidnummer. U kan de ingevulde bestelbon en domiciliëringsformulier opsturen naar:

NV Belgian Shell
Dienst euroShell kaarten - CSC

A. Fraiteurlaan 15 – 23
1050 Brussel

Vriendelijke groeten, 
  
Guy De Backer      Laurent Charlot
APB        NV Belgian Shell
Sales & Marketing Manager     Fleet Sales Manager BE



1. Vul uw gegevens hieronder in.

Ik ontvang om de 2 weken mijn brandstoffactuur.
Ik wens een detailoverzicht van mijn verrichtingen. Ja Neen

- -

Naam van het bedrijf:

Naam en voornaam:

:suB:.rn:taartS

Postcode:   Plaats:

:remmun-wtBLidnummer APB:

:xaF:noofeleT

E-mailadres:

D O M I C I L I Ë R I N G S F O R M U L I E R
3. Vul de onderstaande gegevens in.

om vanaf vandaag, tot uitdrukkelijk tegenbericht, alle facturen te innen bij de volgende financiële instelling:
Belgian Shell N.V. - A. Fraiteurlaan 15-23, 1050 Brussel

Naam bankinstelling:

:suB:.rN:taartS

Postcode:       Plaats:

Door debet van dit rekeningnummer:               -                                 -

B E S T E L B O N
voor de gra t i s euroShe l l Card

De ondergetekende (naam van degene die de facturen ontvangt) vraagt de firma

2. Maak uw keuze.
JA, ik kies voor het comfort van de ‘euroShell Card’.Bezorg me gratis ...................... euroShell kaart(en).

De aanvraag van domiciliëring zal door Belgian Shell
automatisch met uw financiële instellig afgehandeld worden.

Tankkaart Nationaal Internationaal Kaartidentificatie

Kaart 1

Kaart 2

Kaart 3

Kaart 4

Kaart 5

Stempel apotheek4. Vergeet niet te tekenen.

Datum ….... /….... /…....          

Handtekening:

Voorbehouden aan de dienst euroShell

Ref: .............................................................

Identificatienummer van de crediteur:
403 - 048 - 262




