2e/3e Smartcardformulier
Let op! Lees voor u dit formulier opstuurt eerst aandachtig punt 1 door.

Gegevens smartcardhouder								
Abonneenummer

:							

Aanhef*

:

Dhr.

Mevr.

(Kruis aan wat van toepassing is)						

Voorletter(s)*

:							

Tussenvoegsel *

:							

Achternaam*

:							

Straat en

huisnr*

Postcode*

:							
:							

Woonplaats*

:							

Telefoonnummer *

:							

E-mailadres

:													

Rekeningnummer (IBAN) * :			
Bank Identificatie Code (BIC) * :				
Alleen formulieren met een IBAN-nummer worden in behandeling genomen. Vul de BIC-code van uw bank alleen in als u gebruik maakt van een buitenlands IBAN-rekeningnummer.

Smartcardnummer hoofdsmartcard al voorzien van abonnement (11 of 14 cijfers)
Hoofdsmartcard			

Extra TV BasisHD-pakket ontvangt u op de hiernaast vermeldde
smartcard 2 en/of smartcard 3 het Basis-pakketvoor slechts
€ 9,50 per maand per smartcard. Registratiekosten per ‘extra
abonnement’: € 29,95.

Geef aan welk abonnement u nu heeft:
Basis-pakket
BasisHD-pakket
Familie-pakket
FamilieHD-pakket
EntertainmentHD-pakket
TopHD-pakket

Bij keuze voor het FamilieHD-, EntertainmentHD- of TopHD-pakket
op uw huidige smartcard ontvangt u op de hiernaast vermeldde
smartcard 2 en/of smartcard 3 het Extra TV FamilieHD-pakket.
Prijs: € 9,50 per maand per smartcard. Registratiekosten per
‘extra abonnement’: € 29,95.

Smartcardnummer voor 2e en/of 3e TV, nog niet voorzien van abonnement
of al voorzien van een hoofdabonnement om als ‘extra abonnement’ te
registreren tegen gereduceerd maandtarief (11 of 14 cijfers)

Smartcard 2

Smartcard 3

Handtekening smartcardhouder

Datum en plaats
Datum van ondertekening * :
Plaats *

-

-

:

* Verplichte velden om in te vullen					

								
(1) Dit formulier gebruikt u voor het registreren van meerdere smartcards onder uw abonnement. Zo kunt u gebruik maken van de mogelijkheid om een
	2e/3e smartcard, met hierop het Extra TV BasisHD-pakket of Extra TV FamilieHD-pakket, tegen gereduceerd tarief te registreren. U mag alleen andere smartcards
onder uw abonnement toevoegen indien deze smartcards bij CanalDigitaal op dezelfde tenaamstelling en op hetzelfde adres geregistreerd staan, is dit niet
het geval dan zal dit formulier door de klantenservice niet verwerkt kunnen worden. Wilt u extra 2e/3e smartcards aanmelden, gebruik dan voor elke nieuwe
aanmelding een nieuw 2e/3e SmartcardFormulier. Dit formulier is niet bedoeld om overgenomen contracten/smartcards te registreren, hiervoor gebruikt u
het SmartcardOvernameFormulier van CanalDigitaal.
(2)	De extra Smartcard is alleen bedoeld voor gebruik op hetzelfde adres als de originele Smartcard. Het delen van het signaal met anderen (huisgenoten die
geen gezinslid zijn of derden) is niet toegestaan. U blijft verantwoordelijk voor oneigenlijk gebruik. Naheffing van kosten n.a.v. oneigenlijk gebruik zullen
direct op u verhaald worden.
(3) Actuele abonnementstarieven, acties en activeringsvergoedingen zijn na te lezen op www.canaldigitaal.nl
(4) Antwoorden op veel gestelde vragen zijn te vinden op www.canaldigitaal.nl/vragen
(5) Bij deelname gaat de abonnee bij alle gewijzigde abonnementsvormen een nieuw jaarcontract aan met CanalDigitaal.
(6) Met ondertekening van dit document gaat de abonnee akkoord met de Algemene Abonnementsvoorwaarden van CanalDigitaal.
De Algemene Abonnementsvoorwaarden zijn te downloaden vanaf www.canaldigitaal.nl/downloads
(7)	Met ondertekening van dit document machtigt ondergetekende CanalDigitaal het verschuldigde abonnementsgeld (en activeringsvergoeding) van het opgegeven
IBAN-rekeningnummer af te schrijven.
(8) Dit formulier mag alleen door personen van 18 jaar of ouder ondertekend worden.								

Het volledig ingevulde formulier stuurt u naar:
Formulieren die niet volledig zijn ingevuld worden niet in behandeling genomen.
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