Ons kenmerk : AOBTV

Geachte heer, mevrouw,

Binnenkort hebt u satelliettelevisie van CanalDigitaal. En dat betekent in haarscherp beeld genieten van ruim 400 zenders
uit binnen- en buitenland.

Uw oude abonnement opzeggen: wij helpen u erbij
Om het u gemakkelijk te maken, zit bij deze brief een opzegformulier en envelop, zodat u in twee eenvoudige stappen
uw huidige televisieabonnement opzegt.
Stap 1: laat de monteur uw satellietset aansluiten.
Stap 2: stuur na de installatie bijgevoegd formulier ingevuld op naar uw oude aanbieder.
Mogelijk overlapt het oude abonnement hierdoor gedeeltelijk met uw nieuwe abonnement. U zit dan ook nooit zonder televisie.
Wilt u meer weten over satelliettelevisie van CanalDigitaal? Kijk dan ook eens op onze website, CanalDigitaal.nl.
Ik wens u alvast veel kijkplezier.
Met vriendelijke groet,

René Tensen
CanalDigitaal

BRF-CDS-001

P.S. Bewaar deze brief goed. En verstuur het opzegformulier een dag later, als uw verbinding is opgeleverd.
CanalDigitaal is een handelsmerk van M7 Group S.A. | RC Luxemburg B 148.073 | AEC 124134 | Postadres: Postbus 444 | 1200 JJ Hilversum | Rabobank 34.01.56.740

In 3 stappen eenvoudig opzeggen

✓Stap 1

Bestel CanalDigitaal

Stap 2
CanalDigitaal installeert
de HD-satellietset

Stap 3
Verstuur onderstaand formulier
naar uw oude aanbieder,
na de installatie

Zo zeg ik mijn huidige abonnement op

Stuur onderstaand opzegformulier een dag na installatie volledig ingevuld en ondertekend terug in bijgevoegde envelop.
En voorzie de envelop van het juiste adres, zoals hieronder vermeld.
UPC
T.a.v. Klantenservice
Postbus 80900
1005 DA Amsterdam

Caiway
T.a.v. Klantenservice
Postbus 45
2670 AA Naaldwijk

Delta
T.a.v. Klantenservice
Postbus 5048
4330 KA Middelburg

Ziggo
T.a.v. Klantenservice 43048
Postbus 43048
3540 AA Utrecht

Tele2
T.a.v. Klantenservice
Postbus 70041
9704 AA Groningen

KPN
T.a.v. Opzeggingen
Postbus 2547
3500 GM Utrecht

✁
Opzegkaart televisie-abonnement
Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zeg ik het televisieabonnement op voor onderstaand adres tegen de eerst mogelijke datum / per
Graag ontvang ik hiervan een schriftelijke bevestiging.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
Naam
Adres
Postcode

Plaats

Datum

Handtekening

