
Graag invullen in blokletters

Dit formulier graag volledig ingevuld en ondertekend retour sturen naar Glasvezel buitenaf B.V., Postbus 4033, 3102 GA Schiedam.  

Of per e-mail naar deltafibernetwerk@vastrechtvergoeding.nl. 

Ondergetekende verklaart hierbij dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld en akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden op 
www.deltafibernetwerk.nl.

* Het opgegeven telefoonnummer en e-mailadres worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden. 
** Graag het e-mailadres opgeven waarop wij u kunnen bereiken voor aanvullende vragen en om de doorgevoerde wijzigingen aan u te kunnen bevestigen.

Uw gegevens

Klantnummer:

Achternaam:

Straat + huisnummer:

Postcode:

Telefoonnummer vast*:

Geboortedatum:

Handtekening: Datum: Plaats:

Voorletter(s):

Woonplaats:

Telefoonnummer mobiel*:

E-mailadres**:

Ik wil mijn facturen op een ander e-mailadres ontvangen, namelijk:

Rekeningnummer oud (IBAN):

T.n.v.:

Rekeningnummer nieuw (IBAN):

T.n.v.:

Ik wil mijn rekeningnummer wijzigen naar:

Woonplaats:

Ik ga verhuizen (alle producten op bovenvermeld klantnummer worden naar het nieuwe adres verhuisd).

Verhuisdatum:

Nieuw adres (straat + huisnummer):

Nieuwe postcode:
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Ik wil mijn contract laten overnemen per datum:

(alle producten op bovenvermeld klantnummer worden overgezet naar nieuwe contractant)

Rekeningnummer (IBAN):

T.n.v.: Plaats:

Handtekening oude contractant: Handtekening nieuwe contractant:

*Let op: een contract kan alleen overgenomen worden door een persoon binnen hetzelfde huishouden en wanneer er geen openstaande facturen zijn. Het formulier moet worden
ingediend met ondertekening van beide partijen. Uitzondering hierop is een contractovername bij overlijden, dan is alleen de handtekening van de nieuwe contractant nodig.

Gegevens nieuwe contractant*

Achternaam:

Straat + huisnummer:

Postcode:

Telefoonnummer vast:

Geboortedatum:

Voorletter(s):

Woonplaats:

Telefoonnummer mobiel:

E-mailadres:

Reden contractovername:

Contract binnen hetzelfde huishouden overdragen

In verband met scheiding

In verband met overlijden*

*Belangrijk: stuur de overlijdensakte naar deltafibernetwerk@vastrechtvergoeding.nl of een kopie per post naar Glasvezel buitenaf B.V., Postbus 4033, 3102 GA Schiedam.

Machtiging automatische incasso

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Glasvezel buitenaf B.V. om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar 

uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven en aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening te schrijven overeen-

komstig de opdracht van Glasvezel buitenaf B.V.

Incassant ID: NL84ZZZ666476060000                       Reden betaling: Vastrechtvergoeding


