Contractovername
Voor Zakelijk Internet, Connect ZZP Office Basis ZZ1 ZZ2 ZZ3 of Fiber Power abonnementen
Uw gegevens

Klantnummer

Contactpersoon

Bedrijfsnaam

KvK nummer

Adres

Huisnummer

Postcode

6

Plaats

Telefoon (vast)

Telefoon (mobiel)

E-mail
Ondergetekende verklaart hierbij dit formulier naar waarheid in te vullen en akkoord te gaan met de voorwaarden.
Handtekening

Plaats

6

Datum

DD MM JJJJ

Nieuwe gegevens

Bedrijfsnaam

KvK

Adres

Btw
(Optioneel)

Postcode
Telefoon (vast)

6

Plaats
Telefoon (mobiel)

E-mail
Ik machtig Ziggo Zakelijk om maandelijks de overeengekomen abonnementsvergoedingen automatisch van mijn rekening af te schrijven.
IBAN-nummer
T.n.v.

Plaats

Handtekening

Voor correcte verwerking een kopie van een geldig identiteitsbewijs en een KvK uittreksel toevoegen.
Maak voor uw eigen administratie een kopie van dit formulier. Kijkt u s.v.p. ook op de volgende pagina.
Datum

Telefoonlijn(en) wijzigen
Ik wil een nieuw telefoonnummer(s)
Nummerherkenning uitzetten
Nummer niet tonen op de factuur van anderen
Vermelding in telefoongids (ook online)
Vermelding bij inlichtingendiensten (18XY nummers)

Voorwaarden contractovername
1. Indien het verzoek wordt goedgekeurd, dan worden er geen kosten in rekening gebracht.
2. U dient een kopie van uw geldige identiteitsbewijs, plus een kopie van het KvK uittreksel mee te sturen.
3. Op alle diensten zijn de desbetreffende Algemene Voorwaarden van toepassing. Wanneer u het formulier ondertekent, geeft u aan
akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden. Bij contractovername dient het gehele contract overgenomen te worden.
4. Door ondertekening van dit formulier gaat u akkoord met de wijziging zoals u deze op het formulier heeft aangegeven. In het geval dat
Ziggo Services B.V. deze wijziging goedkeurt en dit schriftelijk heeft bevestigd, gaat de nieuwe contractant ook akkoord met het feit dat
eventuele openstaande bedragen voor zijn/haar rekening komen. De eventueel betaalde borg wordt, na opzegging van het abonnement,
aan de nieuwe contractant uitbetaald.
5. Ziggo Services B.V. behoudt zich het recht voor het verzoek tot contractovername af te wijzen.

1710045

Verstuur dit formulier eenvoudig digitaal via ziggo.nl/contract-versturen of via de post naar
Ziggo Services B.V., Postbus 320, 8200 AH Lelystad

