Aanvraag contractovername
Consumenten Caiway
Graag invullen in blokletters
Scan het formulier en verstuur dit naar spoed@service.caiway.nl of stuur het per post naar:
Caiway t.a.v. Klantenservice, Antwoordnummer 365,3100 VB Schiedam.
Over te nemen klantnummer:
Welke producten van Caiway wil je overnemen?

Internet, tv en bellen

Huidige contractant

Mobiel

Nieuwe contractant

Naam:

m/v

Naam:

m/v

Correspondentieadres:

Correspondentieadres:

Postcode:

Postcode:

Plaats:

Plaats:

Land:

Land:

Geboortedatum:

Telefoonnr. vast:

Na overname van het contract kan de huidige contractant niet meer bij de facturen en
mailbox(en). Het is handig om hiervan kopieën te maken.

Telefoonnr. mobiel:
Emailadres:

Hij of zij na contract aanpassing geen toegang meer heeft tot Mijn Caiway, facturen
en mailboxen.

Geboortedatum:

IBAN-rekeningnummer*
T.n.v.:
* SEPA: doorlopende machtiging Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan DELTA Fiber Nederland B.V. h.o.d.n. Caiway (IncassoID NL30ZZZ272374870000) inclusief
haar rechtsopvolgers onder algemene of bijzondere titel 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 af te schrijven overeenkomstig de opdracht van DELTA Fiber Nederland B.V. h.o.d.n. Caiway. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze
laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Ondertekening
De nieuwe contractant verklaart hierbij alle rechten en verplichtingen (inclusief alle verschuldigde betalingen) uit de overeenkomst(en) met DELTA Fiber
Nederland B.V. h.o.d.n. Caiway over te nemen van de huidige contractant. Alle voorwaarden die van toepassing zijn op voornoemde overeenkomst(en)
blijven onverkort van toepassing. Door ondertekening van dit verzoek verklaart de nieuwe contractant kennis te hebben genomen van de voorwaarden
die van toepassing zijn op de over te nemen overeenkomst(en) en met de inhoud hiervan akkoord te zijn. Deze voorwaarden zijn te vinden op caiway.
nl/ voorwaarden of zijn op verzoek toe te sturen. DELTA Fiber Nederland B.V. h.o.d.n. Caiway behoudt zich het recht voor om niet akkoord te gaan met
de door de huidige contractant gewenste contractovername. Na overname van het contract kan de huidige contractant niet meer bij de facturen en
mailbox(en). Het is handig om hiervan kopieën te maken. Huidige contractant gaat ermee akkoord dat de nieuwe contractant inzicht heeft in eerdere
facturen en betalingen, bestaande mailboxen + wachtwoorden, eerdere wijzigingen m.b.t. diensten, producten en persoonlijke gegevens en mogelijke
gespreksspecificaties bij vaste telefonie en/of mobiel. Hij of zij na contract aanpassing geen toegang meer heeft tot facturen en mailboxen. Nadat wij
het formulier ontvangen hebben verwerken wij het verzoek tot overname binnen 5 dagen. Zodra dit verzoek verwerkt is sturen wij per post het nieuwe
tijdelijke wachtwoord voor Mijn Caiway..

Caiway t.a.v. Klantenservice

Handtekening:

Handtekening:

Datum:

Plaats:

Antwoordnummer 365
3100 VB Schiedam

