Graag invullen in blokletters
Dit formulier graag volledig ingevuld en ondertekend retour sturen naar Caiway, Antwoordnummer 365, 3100 VB Schiedam. Of per e-mail
naar spoed@service.caiway.nl. Wijzigingen kunt u ook via uw persoonlijke servicepagina www.mijncaiway.nl doorgeven.
Uw gegevens
Klantnummer:
Achternaam:

Voorletter(s):

Straat + huisnummer:
Postcode:

Woonplaats:

Telefoonnummer vast*:

Telefoonnummer mobiel*:

E-mailadres**:

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

Handtekening:

Datum:

Plaats:

* 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.

Ik ga verhuizen (alle producten op bovenvermeld klantnummer worden naar het nieuwe adres verhuisd).
Verhuisdatum:
Nieuw adres (straat + huisnummer):
Nieuwe postcode:

Woonplaats:

Ik wil mijn facturen op een ander adres ontvangen dan op bovenstaand adres per datum:
Adres (straat + huisnummer) / Postbus:
Postcode:

Woonplaats:

Ik wil mijn rekeningnummer wijzigen per datum:
Rekeningnummer oud (IBAN):
T.n.v.:
Rekeningnummer nieuw (IBAN):
T.n.v.:

z.o.z.

Ik wil mijn betaalmethode wijzigen per datum:
Ik wil betalen per:

Automatische incasso

Acceptgiro (+ € 1,30 toeslag per factuur)

Rekeningnummer (IBAN):
T.n.v.:

Plaats:

Ik wil mijn contract laten overnemen per datum:
(alle producten op bovenvermeld klantnummer worden overgezet naar nieuwe contractant)

Reden contractovername:
Contract binnen hetzelfde huishouden overdragen
In verband met scheiding
In verband met overlijden
(Belangrijk: stuur de overlijdensakte naar klantidentificatie@caiway.nl of een kopie per post naar Caiway, Antwoordnummer 365, 3100 VB Schiedam)

Gegevens nieuwe contractant*
Achternaam:

Voorletter(s):

Straat + huisnummer:
Postcode:

Woonplaats:

Telefoonnummer vast:

Telefoonnummer mobiel:

Geboortedatum:

E-mailadres:

Ik wil betalen per:

Automatische incasso

Acceptgiro (+ € 1,30 toeslag per factuur)

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.

