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Aanvraag tot aansluiting
Vastelijntelefonie

Tips voor het invullen van uw contractaanvraag
We willen u graag een vlotte en snelle verwerking van uw aanvraag garanderen. Daarom verzoeken wij u
vriendelijk om bij het invullen te letten op volgende zaken:
		

Identificatie en factureringsadres: gelieve uw klant- en adresgegevens volledig in te vullen.
Vul zeker het installatieadres in als dit verschilt van uw factuuradres.

		

Noodzakelijke gegevens: bij vastelijntelefonie van Mobistar is het noodzakelijk dat u beschikt 		
over een vastelijnaansluiting bij Belgacom.

		
		

Betalingsmethode: indien u kiest voor betaling met kredietkaart, dient u onderaan ook de 		
kredietkaartgegevens te vervolledigen. De CID-code komt overeen met de laatste drie cijfers
van het nummer op de achterzijde van uw kredietkaart.

		

SEPA-mandaat: om te kunnen genieten van de voordelen van automatische betaling dient u
hier alle gevraagde gegevens in te vullen.

Hartelijk bedankt voor uw medewerking en Mobistar wenst u alvast veel bel- en/of surfplezier!
Tarieflijsten, prijslijsten en eventuele promoflyers ontvangt u apart.

KLEEF HIER UW ID-STICKER

Aanvraag tot aansluiting
Identificatie- en factureringsadres
Ondernemingsnr.
(btw-nr.)

Bedrijf
NACEcode

Vennootschapsvorm

Taal*: N

F

E

BE

/

Geboortedatum*

/

Voornaam

E-mail

Mevr

Adres*

Nr.*

Postcode*

Juffr.

Dhr.

Bus

Gemeente*

Land

Tel. nr.

Belgacom-klantnummer*
(zie Belgacom-factuur)

Gsm-nr.

Installatieadres
Adres

Nr.

Bus

Postcode
Formule Vaste Lijn

Aan te sluiten telefoonnummer(s)

FIX 8
Unlimited
Promotie

A
B

Handtekening van de klant (dit document is niet geldig zonder handtekening

Betalingsmethode

van de klant in de daarvoor hieronder voorziene ruimte)

De klant ontvangt maandelijks een factuur waarbij de kosten gefactureerd worden conform de geldige tarievenlijst. De klant verklaart kennis te hebben genomen van deze
lijst en een exemplaar te hebben ontvangen van de algemene voorwaarden alsook een kopie van het ondertekende contract.. De klant is ervan op de hoogte dat de lijst
aangepast wordt telkens dit noodzakelijk is om in overeenstemming te blijven met de officieel geldende tarieven zoals bepaald door het BIPT in samenspraak met Belgacom.
Met haar/zijn handtekening aanvaardt de klant uitdrukkelijk het contract met Mobistar, zowel de voorzijde als de bijlage met de algemene voorwaarden. Ondergetekende
verklaart volledig kennis te hebben genomen van het dienstenpakket aangeboden door Mobistar en dit door de uitleg van de consultant en de reclamefolders van Mobistar.
Ondergetekende verklaart de vaste telefoonlijn waarop de Mobistar-diensten voor vaste telefonie geleverd zal worden te huren bij Belgacom, zoniet zal het onderhavige
contract niet kunnen worden uitgevoerd. De klant verklaart vóór de ondertekening van deze contractaanvraag kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden
en de tarieven van de Mobistar-dienst(en) en deze te hebben aanvaard. Hij verklaart tevens in het bezit te zijn van een exemplaar van voornoemde documenten. Deze
documenten zijn eveneens terug te vinden op www.thephoenix.be/fix.

Overschrijving
Kredietkaart*
SEPA-mandaat**

Opgemaakt in 3 exemplaren te

/

op

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder
opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De
herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag van de sluiting
van de overeenkomst.
De klant geeft nadrukkelijk zijn akkoord dat de uitvoering van de
overeenkomst begint voor het einde van de wachttijd.

/

Consultant

Klant

Hierbij neem ik uitdrukkelijk kennis van mijn recht tot verzet van gebruik van mijn telefoonnummer voor redenen van direct marketing, d.m.v. een registratie op www.Bel-me-niet-meer.be
Hierbij verklaar ik uitdrukkelijk, onverminderd mijn eventuele uitoefening van dit recht, dat ik te allen tijde telefonisch, per mail, post of fax door een Mobistar Business Consultant gecontacteerd mag worden in het kader van direct marketing
Ik wens dat mijn adresgegevens niet worden vermeld in de (universele) telefoongids en in de (universele) inlichtingendienst.”

*Kredietkaartgegevens
Kaartnr.

CID-code

/

Vervaldag

(Gelieve deze strook niet af te knippen.)

**SEPA DIRECT DEBIT MANDAAT – TERUGKERENDE MACHTIGING
› IDENTIFICATIECODE INCASSANT (INCASSANTID): BE58ZZZ0471435836

MANDAATREFERENTIE:

Door de ondertekening van dit mandaat, geeft u de toestemming (A) aan Mobistar nv
om doorlopende opdrachten te sturen naar uw bank om uw rekening te debiteren,
alsook (B) aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening te debiteren
in overeenstemming met de opdracht van Mobistar nv. U heeft recht op terugbetaling volgens de voorwaarden die in uw overeenkomst met de bank zijn vastgelegd. U
moet uw verzoek tot terugbetaling indienen binnen de 8 weken na datum waarop het
bedrag van uw rekening werd gedebiteerd. Uw bank kan u inlichten over uw rechten
verbonden aan dit mandaat.

Mobistar nv |Bourgetlaan 3 |B-1140 Brussel
Btw BE 0456.810.810 - RPR Brussel
Tel. 0495 95 95 00 of 02 745 95 00 of gratis via Mobistar
(gsm): 5000

Voor alle vragen betreffende het beheer van dit mandaat, contacteer uw consultant of de Mobistar klantendienst

ONDERGETEKENDE,
Naam

Voornaam

Straat

Nr.

Postcode

Gemeente
•

IBAN
Naam bank
Datum

Bus

/

•

/

Plaats

•

BIC

Handtekening rekeninghouder

Origineel: exemplaar Mobistar • geel: exemplaar klant • roze: exemplaar BC • gepubliceerd op 10/01/2014 • Ik wens niet dat mijn gegevens gebruikt worden voor marketingdoeleinden

Naam*

D

* verplichte velden

LETTER OF AUTHORITY FOR CPS

Toelating
voor de activering
deprésélection
preselectiedu
van
de transporteur
Autorisation
d’activationvan
de la
transporteur

INSTALLATIEADRES
ADRESSE D’INSTALLATION

Naam
Nom
Voornaam
Prénom
Adres
Adresse
Nummer
Numéro
Postcode
Code
postal

Bus
Boîte

Gemeente
Commune

Toegangsoperator:
Opérateur
d’accès : Belgacom
Belgacom
Klantnummer
vande
Belgacom
(dit(mentionné
nummer bevindt
bovenaan
opBelgacom)
uw Belgacom-factuur)
Numéro
de client
Belgacom
au hautzich
de votre
facture
:
Hoofdtelefoonnummer*
Numéro de téléphone principal*
*Nummers
gerelateerd
aandehet
hoofdnummer/reeks
nummers
(MSN):
*numéros liés
au numéro
téléphone
principal/à lavan
série
de numéros
(MSN) :

Enkel
te gebruiken
een inkiezingsreeks
Numéros
de série devoor
sélection
directe seulement
vdaen

toàt

vdaen

toàt

De
titularis des
van numéros
de hierboven
vermelde susmentionnés
telefoonnummers
vraagt dat
automatisch
via Mobistar
verlopen en
aan Mobistar
het
Le titulaire
de téléphone
demande
quezijn
toustelefoonoproepen
ses appels téléphoniques
passent
automatiquement
pargeeft
Mobistar
et mandate
mandaat
deles
nodige
stappen
uit te voeren.
Mobistar om
pourhiervoor
effectuer
démarches
nécessaires
à cette fin.
Belgacom reste
blijft responsable
verantwoordelijk
voor het aanbieden
van deettelefoonaansluiting
blijft ook hetduabonnement
vanetde
en eventuele opties
du raccordement
téléphonique
continue à factureren
l’abonnement
raccordement
lesaansluiting
options éventuelles.
factureren.
Le
traitement automatique des appels par Mobistar cessera si :
Deleautomatische
behandeling
vanduhet
telefoonverkeer
door Mobistar
wordt
opgeheven
indien:
•
ou les numéros
(ou la série)
raccordement
téléphonique
est/sont
modifié(s)
et/ou
Hetcontrat
nummer
of deaunummers
(of detéléphonique
reeks) van deBelgacom
telefoonaansluiting
en/of;ou annulé et/ou
• le
relatif
raccordement
est résilié, wordt
cédé àgewijzigd
un autre client
Declient
overeenkomst
telefoonaansluiting
bij Belgacom
wordt opgezegd,
overgedragen
naar een andere klant of geannuleerd en/of;
• le
demandebetreffende
le traitementdeautomatique
de ses appels
téléphoniques
par un autre
opérateur et/ou
• De
klant
dat zijn telefoonoproepen
automatisch
door een andere operator worden behandeld en/of;
il est
misvraagt
fin à l’interconnexion
entre Mobistar
et Belgacom.
• Er een einde wordt gemaakt aan de interconnectiediensten tussen Mobistar en Belgacom.

s évaronsd:e nummers:
SHiagnndatteukrendinugtivtuanlaidre tdietuslnaruim

DDaattuem:

/

/

extra LOA’sen
in annexe
bijlage
Nombre de LOAAantal
supplémentaires
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