SMARTCARD OVERNAMEFORMULIER
SMARTCARDNUMMER (bestaat uit 11 of 14 cijfers, gebruik per over te nemen smartcard 1 formulier):

GEGEVENS HUIDIGE CONTRACTANT
Klantnummer *

:

Aanhef *

:

Voorletter(s) *

GEGEVENS NIEUWE CONTRACTANT
Aanhef *

Dhr.

Mevr. (Kruis aan wat van toepassing is)

:

Voorletter(s) *

:

:					

Tussenvoegsel *

:

Tussenvoegsel *

:			

Achternaam *

:

Achternaam *

:			

Straat en huisnr. *

:

Straat en huisnr. *

:				

Postcode *

:

Postcode *

:				

Woonplaats *

:

Woonplaats *

:					

Telefoonnummer *

:

Telefoonnummer *

:		

E-mailadres

:

E-mailadres

:		

Rekeningnummer (IBAN): *

:

Reden overname *

:

Bank Identificatie Code (BIC) * :

Dhr.

Mevr. (Kruis aan wat van toepassing is)

Wij kunnen alleen formulieren met een IBAN-nummer in behandeling nemen. Vul de BIC-code van je bank alleen in als je gebruik maakt van een buitenlands
IBAN-rekeningnummer.
Nieuwe contractant machtigt M7 Group S.A. (incassant-ID Canal Digitaal: NL32ZZZ999999990555) om de verschuldigde bedragen af te schrijven.
Je IBAN-rekeningnummer zal op de 27e van de maand (of de eerste werkdag daaropvolgend) gedebiteerd worden per Europese incasso. Je kunt je digitale nota’s minimaal 3 dagen
van te voren raadplegen via www.canaldigitaal.nl/mijncanaldigitaal. Hou er rekening mee dat wij voouit factureren, hierdoor kan het mogelijk zijn dat wij een dubbel maandbedrag
afschrijven. Als je het niet eens bent met deze afschrijving kun je deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met je bank. Vraag je bank
naar de voorwaarden. Je betalingsverplichting aan Canal Digitaal vervalt hiermee niet.

HIERONDER KUN JE ALS NIEUWE CONTRACTANT AANGEVEN WELK ABONNEMENT/ZENDERPAKKET
JE WILT ACTIVEREN OP DE SMARTCARD DIE U OVERNEEMT:
HOOFDPAKKETTEN (kies 1):
BasisHD-pakket (€ 19,95)
FamilieHD-pakket (€ 24,95)
EntertainmentHD-pakket (€ 34,95)
RecreatieBasis-pakket (€ 15,95)*
Overname extra aansluiting (€ 9,50)**
De genoemde prijs is de abonnementsprijs per maand.

OPTIEPAKKETTEN (voeg naar keuze toe aan een hoofdpakket):
Film1-pakket (€ 13,95)
Ziggo Sport Totaal-pakket (€ 13,95)
Film1 met Ziggo Sport Totaal-pakket (€ 21,95)
FOX Sports Compleet-pakket (€ 14,95)*
Man-X-pakket (€ 7,95)
De genoemde prijs is de abonnementsprijs per maand.
* Niet in combinatie met een Recreatie Basis-pakket of op uw extra aansluiting.

HANDTEKENING VOOR AKKOORD HUIDIGE CONTRACTANT *

DATUM EN PLAATS VAN ONDERTEKENING *

Datum * :
Plaats * :

HANDTEKENING VOOR AKKOORD NIEUWE CONTRACTANT *

Stuur het volledig ingevulde formulier naar:
Canal Digitaal
t.a.v. Afdeling smartcard-mutaties
Postbus 444
1200 JJ HILVERSUM

Zie achterzijde voor de voorwaarden.
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Formulieren die niet volledig zijn ingevuld worden niet in behandeling genomen.
* Verplichte velden om in te vullen

(1) Voor elke smartcard die overgenomen wordt dient een nieuw smartcardovernameformulier te worden ingevuld.
(2) Smartpacks van Canal Digitaal (abonnement met apparatuur in bruikleen) zijn niet overdraagbaar aan derden.
(3) De nieuwe contractant gaat bij alle abonnementsvormen een nieuw jaarcontract aan met Canal Digitaal.
(4)	Met de ondertekening van dit document gaat de nieuwe contractant akkoord met de algemene abonnementsvoorwaarden van Canal Digitaal.
De algemene abonnementsvoorwaarden download je via www.canaldigitaal.nl/downloads.
(5) Vooruitbetaalde abonnementsgelden worden -indien van toepassing- gecrediteerd (met uitzondering van het Set Top Box-pakket).
(6) Het smartcardovernameformulier mag alleen door meerderjarige personen ondertekend worden.
(7) Het smartcardovernameformulier wordt binnen 10 werkdagen na ontvangst door de klantenservice in behandeling genomen.
* (8)	Het abonnement op het RecreatieHD-pakket is enkel actief in de periode van 21 maart tot en met 21 september. Gedurende deze 6 maanden
betaal je abonnementsgeld, de overige maanden van het jaar betaal je niets. Meer informatie: www.canaldigitaal.nl/klantenservice.
** (9)	Met een (grijze) extra smartcard of geïntegreerde smartcard geregistreerd als ‘extra abonnement’ kijk je tegen een gereduceerd abonnements
tarief naar een zenderpakket dat gerelateerd is aan je abonnement op de hoofdsmartcard. Meer informatie: www.canaldigitaal.nl/klantenservice.
Bij een extra smartcard is het niet mogelijk het hoofdpakket op de smartcard te kiezen, wel kun je optiepakketten toevoegen tegen de standaard
vergoeding (geen gereduceerd tarief).
(10)	Prijswijzigingen voorbehouden. Actuele abonnementstarieven, registratievergoeding en activeringsvergoedingen kun je nalezen op
www.canaldigitaal.nl.
(11)	Bij het overnemen van een smartcard vanwege het overlijden van een contractant hebben wij geen bewijs van overlijden nodig. Wordt het
abonnement overgenomen binnen hetzelfde huishouden op hetzelfde adres dan berekenen wij geen registratiekosten. Bij overlijden van de
contractant hebben wij alleen een handtekening van de nieuwe contractant nodig.
(12)	Het is alleen mogelijk om een televisie abonnement van Canal Digitaal over te nemen. Dit geldt dus niet voor Internet & Bellen abonnementen
van Canal Digitaal.
(13) Wet koop op afstand is niet van toepassing bij overname van een televisie-abonnement.
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Meer informatie over prijzen en pakketten: www.canaldigitaal.nl/pakketten

