Contactpersoon bij UM Telecom

UM Telecom BV is powered by
Unexus Contact Solutions BV en Meester Electronics BV
www.umtelecom.nl

Klantnummer
Portering d.d.

St. Annastraat 2-1 1211 HP Hilversum Incassant ID

NL18ZZZ719319100000

Uw machtigingskenmerk

Opdrachtformulier telefoon
Bedrijfsgegevens
Nummer KvK
Naam
BTW-nummer
Installatieadres

Factuuradres

Huisnummer

Huisnummer

Postcode

Postcode

Plaats

Plaats

Tekeningbevoegde

Telefoonnummer

Functie

E-mailadres

Administratief contactpersoon

Telefoonnummer

Functie

E-mailadres

S€PA INCASSOMACHTIGING

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan UM Telecom BV om doorlopend
incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om alle factuurbedragen van uw rekening af te schrijven. Daarnaast geeft u uw bank toestemming
doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van UM Telecom.
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. De facturering geschiedt per maand per mail op het mailadres van de administratieve contactpersoon.

IBAN rekeningnummer

Ten name van:

BIC Code *
* verplicht voor buitenlandse incasso

Opdracht tot leveren;

Looptijd 1 jaar, daarna per maand opzegbaar

stuksprijs

per maand

telefoonnummers;

aantal gebruikers, toestellen;

De opdrachtgever gaat door ondertekening van dit formulier akkoord met de afname van de telefoonlijnen en de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van UM Telecom.
Opdrachtgever verklaart hierdoor de genoemde algemene voorwaarden te hebben ontvangen. De opdrachtgever geeft bij overname van bestaande lijnen aan UM Telecom toestemming
om alle nummers en abonnementen in de door opdrachtgever bijgevoegde facturen van KPN en/of andere telecomprovider om te zetten naar de telefoonlijndienst van UM Telecom. De
opdrachtgever weet dat de latende telecomprovider mogelijk een boete zal berekenen als de volledige contractsduur bij de latende provider nog niet is uitgediend. Bij beëindigen van een
internetverbinding worden afsluitkosten berekend. Prijzen zijn exclusief btw.

Plaats:

Handtekening:

Datum:

Naam:
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