Machtiging
Datum:

/

/

Aantal verzoeken:_____

Informatie betreffende de abonnee
Naam en Achternaam:
Geboortedatum:
Adres:
Contact nummer:
Legitimatiebewijs nummer:

Informatie betreffende de gemachtigde
Naam en Achternaam:
Geboortedatum:
Adres:
Contact nummer:
Legitimatiebewijs nummer:

Wat is de relatie tussen de abonnee en de gemachtigde? (bijvoorbeeld: vader, zoon, werknemer)?
_______________________________________________
De abonnee geeft hierbij toestemming aan de gemachtigde tot het eenmalig verrichten van de volgende transacties:
Rekening
 Naamswijziging doorgeven
 Adreswijziging doorgeven
Oud adres: _________________________________
Nieuw adres: ________________________________________
 Samenvoegen van rekeningen, rekeningnummers:
Nummer van rekening 1:
Nummer van rekening 2:
Nummer van rekening 3:
 Kopie van laatste factuur aanvragen, rekeningnummer:
MiSETAR
 Code aanvragen, rekeningnummer:
 Samenvoegen van rekeningnummer:_________________________
Mobiel
 Nieuw mobiel abonnement aanvragen
 Mobiel abonnement hernieuwen/verlengen (hetzelfde pakket)
 Mobiel pakket wijzigen, nummer:
 Mobiel pakket verhogen
 Mobiel pakket verlagen
 Mobiel abonnement opzeggen, nummer:
 Mobiel abonnement heractiveren
 Mobiel SIMcard wijzigen
 Mobiel nummer wijzigen
 Data add-on aanvragen
 Postpaid/prepaid PUK-code aanvragen
 Blokkeren van oproepen
 Blokkeren van roaming
 Factuuradres wijzigen
 Specificatie mobiel gebruik aanvragen, nummer:

Vaste telefonie
 Nieuw abonnement vaste telefonie aanvragen
 Pakket vaste telefonie wijzigen, nummer:
 Pakket vaste telefonie verhogen
 Pakket vaste telefonie verlagen
 Opzegging vaste telefonie abonnement, nummer:
 Tijdelijke opzegging vaste telefonie abonnement, nummer:
 Vaste telefonie abonnement heractiveren, nummer:
 Verhuizing doorgeven
 Oproepen blokkeren, nummer:
 Specificatie vaste telefonie gebruik aanvragen, nummer:_________
Internet
 Nieuw internet abonnement aanvragen
 Internet abonnement hernieuwen/verlengen
 Internet pakket wijzigen
 Internet pakket verhogen
 Internet pakket verlagen
 Internet abonnement opzeggen
 Tijdelijke opzegging internet abonnement
 Internet abonnement heractiveren
 Verhuizing doorgeven
Televisie
 Nieuw televisie abonnement aanvragen
 Televisie pakket wijzigen
 Televisie pakket verhogen
 Televisie pakket verlagen
 Televisie abonnement opzeggen
 Televisie abonnement heractiveren
 Verhuizing doorgeven
 Box inleveren
 Box veranderen

Handtekening:
De abonnee

De gemachtigde

Attentie:
Eisen voor particulieren: Geldig legitimatiebewijs (ID, rijbewijs of paspoort) en, indien van toepassing, een geldige werk-/verblijfsvergunning van
de abonnee en de gemachtigde.
Aanvullende eisen voor zakelijke klanten: Een uittreksel van de Kamer van Koophandel niet ouder dan 6 maanden

