
Bedriften er betalingsansvarlig og har ansvaret for at den som handler via faktura hos Jula, er autorisert til det.  

Jula Norge AS tilbyr ovenstående bedrift å gjøre innkjøp på faktura i Julas varehus i Norge. Det kreves manuell 

kredittbehandling for foreninger, stiftelser, kommunal og offentlig instans. Kundenummer skal oppgis ved hvert 

kjøpstilfelle. Vi tar ingen etableringsavgift eller faktureringsavgift for kreditten. Søknaden må være korrekt utfylt og 

undertegnet av en eller flere autoriserte personer. For foreninger og stiftelser er det viktig at søknaden underskrives 

av den/de som er firmategner/foreningsrepresentant i henhold til registreringsbevis eller protokoll. Søknaden 

kompletteres med siste årsregnskap samt registreringsbevis eller protokoll hvor det fremgår hvem som er firmategner/

autorisert person. Søknad med vedlegg sendes til: faktura@jula.no eller per post: Jula Norge AS, Postboks 364, 

1471 Lørenskog. Kredittvurderingen foretas først etter at foreningen/stiftelsen har opprettet en JulaPro-kundenummer.

Underskrifter
Jeg/vi bekrefter at opplysningene som er oppgitt, er korrekte og fullstendige. Jeg/vi har mottatt og godkjent betingelsene som jeg/vi forplikter meg/oss til å overholde hvis 

kreditten innvilges. Jeg/vi godkjenner at min/vår kredittsøknad vil gjennomgå vanlig vurdering, hvor kredittopplysninger vil bli innhentet. Søknaden skal signeres av firmategner/

autorisert person i henhold til registreringsbevis.

Fakturaadresse (om annen enn ovenfor)

Sted og dato

Søker 1 – Underskrift (Foreninger/stiftelser i henhold til registreringsbevis) Søker 2 – Underskrift (Foreninger/stiftelser i henhold til registreringsbevis)

Navn med blokkbokstaver Navn med blokkbokstaver

Organisasjonsnummer Navn på forening/stiftelse/offentlig forvaltning

Fornavn (Firmategner 1/Foreningsrepresentant 1) Etternavn (Firmategner 1/Foreningsrepresentant 1)

Fornavn (Firmategner 2/Foreningsrepresentant 2) Etternavn (Firmategner 2/Foreningsrepresentant 2)

Postadresse Ønsket kredittgrense

Postnummer Poststed

Telefon (dagtid) Mobilnr.

E-post

Postadresse

Postnummer Poststed

Søknad
For foreninger, stiftelser og offentlig forvaltning
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