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SoloBox

< 1 > Uw gegevens - Facturatieadres
Naam:

………………………………………………………………………………………………………………………………………

Straat:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Postcode:

………………………………

Geboortedatum:
E-mail*:

.

Gemeente:

. -.

Voornaam:

……………………………………………………………………………

. - . . . .

………………………………………….………………………………………

Nummer:

……………………………………………………………………

Nationaliteit:

…………………………………………………………………

(dag-maand-jaar)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

* Uw e-mailadres zal niet gebruikt worden voor commerciële doeleinden.

< 2 > SoloBox



Betaalt u aan Belgacom een abonnement voor een vaste telefoonlijn?




€ 34,95*/maand eerste 6 maanden, dan € 45/maand - € 68 aankoop SoloBox modem
(€ 29 extra voor nummerbehoud). *promotie geldig voor inschrijvingen tot en met 30/04/2011

Indien ja, over welk type lijn beschikt u?

 Analoog (PSTN)



Indien analoog, wat is uw vast telefoonnummer?



Indien analoog, wat is uw Belgacom klantnummer?

Ik wens mijn nummer te behouden:

 Ja

 Neen

 Digitaal (ISDN)

……………………………………………………………………………………………………………

 Ja, en voeg daarom een volledig ingevuld en ondertekend exemplaar

van het formulier "Toestemming tot overdracht van uw vast telefoonnummer(s)" toe (te downloaden op www.belgian-telecom.be/NL/porting).
 Neen, ik wens een nieuw telefoonnummer.



Gebruikt u reeds ADSL?



Gewenste activatiedatum:



Installatie-adres
Straat:

 Ja, mijn huidige operator is:

.

. - .

(verplicht in te vullen)

. - 2011

………………………………………………………………

 Neen

(dag-maand)

: het adres waarop het SoloBox-abonnement dient geactiveerd te worden

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nummer & Bus:

………………………………………………………

Postcode:

………………………

Gemeente:

………………………………………………………………………………

Belgian Telecom

Belgisch mobiel nummer waarop de technieker u kan bereiken:


Leveringsadres


Straat:

: het adres waarop de SoloBox modem dient geleverd te worden

Identiek aan het facturatieadres



Identiek aan het installatie-adres

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nummer & Bus:



(verplicht in te vullen)

………………………………………………………

Postcode:

………………………

Gemeente:

………………………………………………………………………………

Ik ben in het bezit van een alarmsysteem, verbonden met een centrale meldkamer
en/of ik bezit een faxtoestel:

 Ja

 Neen

Heeft u assistentie nodig van een technieker om uw pc/modem te configureren?

 Ja

 Neen

Meestal kan u uw alarmsysteem/faxtoestel zonder meer aansluiten op de SoloBox, maar Belgian Telecom kan geen
garanties geven voor het goed functioneren van dit alarmsysteem/faxtoestel. Neem hiervoor contact op met uw leverancier.



De prijs voor deze interventie (standaard installatie) bedraagt 99 € (incl. BTW, extra’s niet inbegrepen)

< 3 > Factuur
U ontvangt de facturen op uw @solobox.be adres of op het door u opgegeven e-mailadres.
U kan uw facturen, alsook de details van uw facturen raadplegen op onze website: www.belgian-telecom.be/MYBTC
Draai deze pagina om en vervolledig uw inschrijving.
Alle tarieven inclusief BTW



< 4 > Mobiele diensten


Wenst u uw huidig mobiele (Belgische) nummer te behouden?
Opgelet:
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Maak uw keuze:






 Ja

Ja



 Nee

Neen

Zeg uw huidig contract niet op vooraleer uw simkaart actief is bij Belgian Telecom.
Voeg de eerste pagina van uw laatst ontvangen factuur van uw huidige operator toe.



Naam huidige operator:



Huidig SIM-kaartnummer:

………………………………………………………………………………

Uw mobiel nummer:

…………………………………………………………………………

Klantnr. huidige operator:

………………………………………………………………

(U vindt het SIM-kaartnummer op de achterkant van uw SIM-kaart, die zich in uw GSM bevindt. Indien u belt met een prepaid kaart, beschikt u over geen klantnummer.)



Naam van de persoon op wiens naam de facturen staan:



Activatie bij Belgian Telecom gewenst vanaf:



Om mijn SIM-kaart te activeren, kies ik volgend paswoord:



Ik, ondertekenaar van deze overeenkomst, bestel hierbij een SIM-kaart van Belgian Telecom volgens onderstaand
tariefplan:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

. . - . . - 2011
................................................................................

(onthoud dit paswoord goed).

Uniek tariefplan BeMobile aan € 0 voor per maand, voor een minimale duur van
12 maanden. De activatie van uw SIM-kaart en inschrijven is gratis. Al onze tarieven vindt u op
onze website www.belgian-telecom.be.
Maandelijks geniet u van €5 aan belkrediet.



< 5 > Domiciliëring
Ik, ondergetekende, rekeninghouder die de facturen betaalt, verzoek Belgian Telecom (Centrea CVBA), Notarisstraat 31,
B-9000 GENT, identificatienummer 478.734.986 om vanaf heden tot uitdrukkelijke herroeping, alle facturen te innen
door debitering van onderstaande rekening:
Rekeningnummer:
Naam titularis:

Bank:

……………………………………………………………………………………………………………………

Handtekening:

………………………………………………………………………………………………

Getekend te:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………

op:

.

.

- .

.

-

2011

Belgian Telecom

Uw aanvraag is niet geldig indien de domiciliëringsopdracht niet is ingevuld en gehandtekend.

< 6 > Algemene voorwaarden
Het gebruik van de SoloBox en BeMobile diensten zijn onderworpen aan de SoloBox voorwaarden, de algemene
voorwaarden en Acceptable Use Policy. Deze voorwaarden kan u raadplegen op de website www.belgian-telecom.be.
Indien u een kopie van de algemene voorwaarden wenst te ontvangen, kunt u terecht op ons nummer 02/2904500 of op
info@belgian-telecom.be. Onze algemene voorwaarden zijn goedgekeurd door Test-Aankoop.

< 7 > Handtekening
Door dit document te ondertekenen, verklaart de klant dat hij de SoloBox-voorwaarden, de algemene voorwaarden en
Acceptable Use Policy heeft gelezen en accepteert. De minimale contractduur voor mobiele en SoloBox diensten bedraagt
12 maanden. Wij vragen u een kopie van uw identiteitskaart bij dit inschrijvingsformulier toe te voegen, zoniet zal uw
aanvraag niet aanvaard worden.
Handtekening:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Datum: . . - . . - 2011
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