CSafe ®-instructies voor gemakkelijk bestellen
Als u een masterleaseovereenkomst hebt met CSafe, volg dan de
onderstaande instructies.
Stap 1. Bezoek onze website
Als u een RKN-lease wilt aanvragen,
ga dan naar www.CSafeGlobal.com.
Bovenaan de startpagina selecteert u
“Products” en vervolgens “CSafe Air
Cargo”. Klik vervolgens op
“CSafe RKN”.
Stap 2. Klik op “RKN Lease Request”

Op de RKN-productpagina, klikt u op
“RKN Lease Request” om het formulier
te downloaden.

Stap 3. Vul het formulier in
Vul het formulier in.

Als u het formulier hebt ingevuld, klikt
u op “E-MAIL FORM” om het
ingevulde formulier te e-mailen naar
CustomerSupport@CSafeGlobal.com.

RKN-aanvraagformulier

Vul het
formulier in
en stuur het
terug.

Klik hierboven om het RKN-aanvraagformulier te downloaden en te bewaren op uw
computer. Nadat u het formulier hebt ingevuld, kiest u de e-mail-formulier-knop
om het formulier te verzenden als bijlage bij een e-mail of print en faxt u het
formulier naar het opgegeven nummer.
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Stap 4. Antwoord van CSafe

De klantenservice van CSafe zal
antwoorden met
containerbeschikbaarheid en een
orderbevestiging via e-mail.

Indien uw bedrijf niet beschikt over een masterleaseovereenkomst met
CSafe, volg dan de onderstaande instructies.

Stap 1. Bezoek onze website

Ga naar www.CSafeGlobal.com.
Bovenaan de startpagina selecteert u
“About Us” en vervolgens klikt u op
“Contact Us”.

Stap 2. Contact
Zoek de sectie “Customer Support” op
de “Contact Us”-pagina.
Hier vindt u het e-mailadres
om contact op te nemen met
onze klantenservice. Klik op
CustomerSupport@CSafeGlobal.com.

www.CSafeGlobal.com

Stap 3. Vul het contactformulier in

Voer alle benodigde
contactgegevens in, zoals naam,
titel, de naam van het bedrijf,
bedrijfstak en opmerkingen.

Stap 4. CSafe zal contact met u opnemen

Zodra dit wordt ingediend, zal iemand
van de klantenservice van CSafe
contact met u opnemen via telefoon of
e-mail.
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