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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. Voor meer informatie z.o.z.

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

GEGEVENS HUIDIGE CONTRACTANT

Klantnummer * : 

Naam * :   

Postcode * :    

Huisnummer * :    

Woonplaats * :     

Reden overname * :  

GEGEVENS NIEUWE CONTRACTANT

Klantnummer (indien van toepassing) * : 

Aanhef * :  Dhr.   Mevr.  (Kruis aan wat van toepassing is)

Voorletter(s) * : 

Tussenvoegsel : 

Achternaam * : 

Straat en huisnummer * : 

Postcode * : 

Woonplaats * : 

Telefoonnummer * : 

E-mailadres * : 

Geboortedatum * : 

Rekeningnummer (IBAN): * : 

Bank Identificatie Code (BIC) * :

* Verplichte velden om in te vullen

Stuur het volledig ingevulde formulier naar: 
Canal Digitaal
t.a.v. Afdeling smartcard-mutaties
Postbus 444
1200 JJ  HILVERSUM
Formulieren die niet volledig zijn ingevuld worden niet in behandeling genomen.

Zie achterzijde voor de voorwaarden.

HANDTEKENING VOOR AKKOORD DATUM EN PLAATS VAN ONDERTEKENING

Datum * : 

Plaats * :Nieuwe contractant * : 

Oude (huidige) contractant ** :

KIES JE ZENDERPAKKET

KIES EEN PAKKET EN/OF EXTRA AANSLUITING KIES EEN PAKKET Bij onderstaande zenderpakketten zijn geen uitbreidingen mogelijk.

KIES EEN OF MEERDERE EXTRA TV-PAKKETTEN 3 (optioneel)

IN NEDERLAND EN ERBUITEN OP VAKANTIE

 Riant (€ 21,95 per maand)
  Rijk (€ 26,95 per maand)
  Royaal (€ 36,95 per maand)
  Overname extra aansluiting (€ 9,50 per maand) 4

 Op Vakantie Basis-pakket (€ 16,95 per maand) 1

  Op Vakantie Flex 3 (€ 79,50 per 3 maanden) 2

  Op Vakantie Flex 6 (€ 129,- per 6 maanden) 2

 Film1-pakket (€ 13,95 per maand) 
  Ziggo Sport Totaalpakket (€ 13,95 per maand) 
  Film1 met Ziggo Sport Totaal-pakket (€ 21,95 per maand) 
  ESPN Compleet-pakket (€ 14,95 per maand)
  Man-X-pakket (€ 7,95 per maand)

1  Actief en gefactureerd van 21 maart t/m 21 september. Buiten het seizoen geen kosten.
2  Je ontvangt na verwerking van dit formulier een betaallink per e-mail.  

Na betaling kan je de maanden waarin het abonnement actief moet staan inplannen via je 

Mijn Canal Digitaal account. Dit prepaid-abonnement wordt niet automatisch verlengd.
3  Alleen mogelijk in combinatie met een Riant, Rijk of Royaal pakket.
4  Een extra smartcard (aansluiting) kan alleen toegevoegd worden aan een Rijk of Royaal pakket.

** Verplicht veld indien oude contractant bekend.



(1) Voor elke smartcard die overgenomen wordt dient een nieuw smartcardovernameformulier te worden ingevuld.
(2) Bij overname van een jaarabonnement of een op Vakantie Basis-abonnement gaat de nieuwe contractant een nieuw jaarcontract aan.
(3)  Bij overname van een Op Vakantie Flex pakket betaalt de nieuwe contractant de abonnementskosten vooraf. Deze maanden dienen binnen  

12 maanden gebruikt te worden. Voor niet gebruikte maanden wordt geen restitutie geboden.
(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/over-ons/algemene-voorwaarden.
(5) Eerder aangekochte maanden van het Op Vakantie Flex abonnement kunnen niet worden overgenomen.
(6) Door de oude contractant vooruitbetaalde abonnementsgelden worden -indien van toepassing- gecrediteerd.
(7) Het smartcardovernameformulier mag alleen door meerderjarige personen ondertekend worden. 
(8) Het smartcardovernameformulier wordt binnen 10 werkdagen na ontvangst door de klantenservice in behandeling genomen.
(9)  Prijswijzigingen voorbehouden. Actuele abonnementstarieven kun je nalezen op www.canaldigitaal.nl. 
(10) Overname van Internet en Bellen abonnementen is niet mogelijk.
(11)  Wet koop op afstand is niet van toepassing bij overname van een televisie-abonnement. Meer informatie over prijzen en pakketten:  

www.canaldigitaal.nl/satelliet-tv.

Machtiging voor automatische incasso
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 vooruit 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.

VOORWAARDEN
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