Contract nummer:

OPDRACHTFORMULIER
Door ondertekening van dit opdrachtformulier geeft u de BELFABRIEK te Den Haag opdracht om de
volgende telefoonnummers te registreren op uw bedrijfsnaam en zorg te dragen voor aansluiting en
bereikbaarheid van deze nummers via de Nederlandse telecom operators.
HIERBIJ WENS IK DE VOLGENDE NUMMERS TE ACTIVEREN VIA DE BELFABRIEK

1.

3.

2.

4.

CONTRACTANT GEGEVENS
Bedrijfsnaam

(bij zakelijke aanvraag)

Voorletters/Achternaam

m*

v*

Bezoekadres
Postcode/Plaats
Factuur adres

(indien anders dan bezoekadres)

Factuur Postcode/Plaats
Telefoon
Fax
E-mail
Referentie

*Aankruisen wat van toepassing is

1/4

Bezoekadres:

Postadres:

Contact:

Haagsche Hof

Postbus 404

Tel: 0800-belfabriek (0800-235 3227)

Email: post@belfabriek.nl

E-mail ons op klantenservice@belfabriek.nl

Parkstraat 83

2501 CK Den Haag

Fax: 0800-faxmachine (0800-329 6624)

Web: www.belfabriek.nl

o.v.v. uw bestelling- of contractnummer.

2514 JG Den Haag

Intl’: +31 70 3111050
KvK: 201938261 (Sofia)

Heeft u vragen over uw bestelling?

Contract nummer:

OPDRACHTFORMULIER
Op welk bankrekeningnummer dienen opbrengsten van 090x betaalde nummer(s) te worden
overgemaakt?
IBAN
BIC
AANSLUITGEGEVENS
Vul hieronder uw huidige ‘gewone’ telefoonnummers in, waarop uw telefoontjes dienen te worden
afgeleverd.

1.

dient over te gaan op

2.

dient over te gaan op

3.

dient over te gaan op

4.

dient over te gaan op

Bij 0800 nummers: Wilt u gebeld kunnen worden door mobiele bellers?

ja*

nee*

2 jaar*

3 jaar*

Bij 090x (betaalde) nummers: Welk tarief wenst u op uw nummers?
Gewenste contractsduur

1 jaar*

AANVULLENDE DIENSTEN / OPMERKINGEN

*Aankruisen wat van toepassing is

2/4

Bezoekadres:

Postadres:

Contact:

Haagsche Hof

Postbus 404

Tel: 0800-belfabriek (0800-235 3227)

Email: post@belfabriek.nl

E-mail ons op klantenservice@belfabriek.nl

Parkstraat 83

2501 CK Den Haag

Fax: 0800-faxmachine (0800-329 6624)

Web: www.belfabriek.nl

o.v.v. uw bestelling- of contractnummer.

2514 JG Den Haag

Intl’: +31 70 3111050
KvK: 201938261 (Sofia)

Heeft u vragen over uw bestelling?

Contract nummer:

OPDRACHTFORMULIER
Hierbij verklaar ik mij akkoord met deze aanvraag en de daarop geldende voorwaarden. Ik verzoek en
machtig de Belfabriek tevens tot het officieel registreren van de door mij aangevraagde nummers in het
nummerregister van de ACM, de onafhankelijke Autoriteit Consument en Markt.
Naam
Plaats
Datum

Handtekening
BEDANKT VOOR UW OPDRACHT. HEEFT U NOG VRAGEN, NEEMT U DAN CONTACT MET ONS OP.
Zakelijke aanvraag
Vergeet niet een uittreksel KvK (niet ouder dan 1 jaar) bij te sluiten. Controleer of uw teken bevoegdheid
blijkt uit dit uittreksel. Is dit niet het geval, stuur dan een machtiging mee ondertekend door de persoon
die volgens het uittreksel tekenbevoegd is. Indien u geen (recent) uittreksel bijsluit vragen wij deze voor
u op bij de KvK. De kosten worden aan u doorberekend.
Particuliere aanvraag
Vergeet niet een recent uittreksel uit het bevolkingsregister en een kopie van uw paspoort bij te sluiten.
Activatie van al in uw bezit zijnde nummers
Vergeet niet de toekenningsbeschikking bij te sluiten alsmede een recent uittreksel KvK (niet ouder dan
1 jaar).

U kunt dit opdrachtformulier tezamen met de relevante documenten faxen naar:
0800-faxmachine (0800-329 62 24) of sturen naar: Belfabriek, Postbus 404, 2501 CK Den Haag
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Bezoekadres:

Postadres:

Contact:

Haagsche Hof

Postbus 404

Tel: 0800-belfabriek (0800-235 3227)

Email: post@belfabriek.nl

E-mail ons op klantenservice@belfabriek.nl

Parkstraat 83

2501 CK Den Haag

Fax: 0800-faxmachine (0800-329 6624)

Web: www.belfabriek.nl

o.v.v. uw bestelling- of contractnummer.

2514 JG Den Haag

Intl’: +31 70 3111050
KvK: 201938261 (Sofia)

Heeft u vragen over deze bestelling?

Contract nummer:

INCASSO MACHTIGING
Naam

Belfabriek

Adres

Parkstraat 83

Postcode/plaats 2514 JG Den Haag
Incassant ID

Land Nederland

NL93ZZZ999999995568

Kenmerk machtiging
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Belfabriek
om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te
schrijven wegens abonnementskosten en gemaakte variabele onkosten onder contract nummer

en uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van
Belfabriek
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht
weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.
Naam
Adres
Postcode/plaats

Land*

Rekeningnummer (IBAN)
Bank Identificatie (BIC)**

Datum

Handtekening

U kunt dit opdrachtformulier tezamen met de relevante documenten faxen naar:
0800-faxmachine (0800-329 62 24) of sturen naar: Belfabriek, Postbus 404, 2501 CK Den Haag
Indien het land van de incassant en de geïncasseerde gelijk zijn, hoeft dit niet ingevuld te worden.
* Geen verplicht veld bij Nederlandse rekeningnummers
** Geen verplicht veld bij Nederlandse rekeningnummers
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Bezoekadres:

Postadres:

Contact:

Haagsche Hof

Postbus 404

Tel: 0800-belfabriek (0800-235 3227)

Email: post@belfabriek.nl

E-mail ons op klanten@belfabriek.nl

Parkstraat 83

2501 CK Den Haag

Fax: 0800-faxmachine (0800-329 6624)

Web: www.belfabriek.nl

o.v.v. uw bestel- of contractnummer.

2514 JG Den Haag

Intl: +31 70 3111050
KvK: 201938261 (Sofia)

Heeft u vragen over deze bestelling?

