Verzoek voor overdracht van abonnement
Gegevens overdrager
Klantennummer:
Naam/voornaam of bedrijfsnaam + entiteit:
Ik verklaar geen openstaande facturen te hebben en ik blijf aansprakelijk voor het openstaande saldo tot
goedkeuring van overdracht door edpnet.
Gegevens overnemer (indien reeds edpnet klant)
Klantennummer:
Naam/voornaam of bedrijfsnaam + entiteit:
Gegevens overnemer (indien nog geen edpnet klant)
Naam/voornaam of bedrijfsnaam + entiteit:
(enkel voor bedrijven) Ondernemingsnummer:
Adres:
Postcode – gemeente:
Telefoonnummer – faxnummer:
Contactpersoon:
Aanspreking:  Mevr.

 Juffr.

 Dhr.

(enkel voor consumenten) Geboortedatum:

/

/

Geboorteplaats:

Mobiel nummer:
E-mailadres:
In geval de overnemer een rechtspersoon is: gelieve naam en voornaam van de gevolmachtigde contactpersoon op te
geven waar voorzien. In geval de overnemer een natuurlijke persoon is, dient deze de leeftijd van 18 jaar bereikt te
hebben.
1) De overdrager en de overnemer verzoeken edpnet om alle rechten en verplichtingen m.b.t. het over te dragen edpnet
abonnement over te dragen van de overdrager naar de overnemer.
2) Deze overdrachtsaanvraag heeft slechts waarde en verbindt edpnet voor zover de hierin voorkomende vermeldingen
juist en volledig zijn. De overnemer verbindt zich er toe elke wijziging onmiddellijk schriftelijk te melden aan edpnet.
3) De factuur ten aanzien van de overnemer zal pas naar diens facturatieadres verzonden worden na goedkeuring van
het dossier. De overname gaat effectief in ten vroegste bij aanvang van de eerstvolgende facturatieperiode volgend op
de kennisgeving van de goedkeuring van het dossier;
4) De overdrager en de overnemer verklaren, vóór de ondertekening van deze overdrachtsaanvraag, kennis te hebben
genomen van de specifieke bepalingen zoals vermeld op deze overdrachtsaanvraag en deze te hebben aanvaard.
5) De overdrager en de overnemer verklaren tevens kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden en de
tarieven van de edpnet diensten, en deze te hebben aanvaard.
Edpnet behoudt zich het recht voor om deze overdrachtsaanvraag te weigeren.
Datum:
Handtekening overdrager:

Datum:
Handtekening overnemer:
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