
CONTRACTANT

Bedrijfsnaam :

Straat en huisnummer :

Postcode en woonplaats :

BTWnummer :

KvK-nummer en datum uittreksel :

Website :

PROJECTGEGEVENS (indien afwijkend)

Bedrijfsnaam :

Straat en huisnummer :

Postcode en woonplaats :

BTWnummer :

KvK-nummer en datum uittreksel :

Website :

POSTADRES (indien afwijkend)

Straat en huisnummer :

Postcode en woonplaats :

OPVOERDOCUMENT ZAKELIJK

CONTACTPERSOON

Aanhef :  De heer    Mevrouw

Voorletter(s)  : Achternaam  :

Telefoonnummer : Mobiel telefoonnummer :

E-mailadres :

TEKENBEVOEGD

Aanhef :  De heer    Mevrouw

Voorletter(s)  : Achternaam  :

Telefoonnummer : Mobiel telefoonnummer :

E-mailadres :

FACTUURADRES (indien afwijkend)

Straat en huisnummer :

Postcode en woonplaats :

E-mailadres voor ontvangen 

van facturen :
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STARTDATUM PROJECT

PAKKETKEUZE
(kruis aan)

Aantal 
aansluitingen

Tarief per 
aansluiting per maand

Totaal tarief  
per maand

Aantal
maanden

  HD-Start-pakket

  HD-Basis-pakket

  HD-Plus-pakket

  FOX Sports Eredivisie Live-pakket

  FOX Sports International-pakket

  FOX Sports Combi-pakket

  Ziggo Sport-pakket

  Film1-pakket

  Film1/Ziggo Sport-pakket

 Adult (graag aangeven welk kanaal u wilt ontvangen)

SMARTCARDNUMMERS (indien bekend)BESTELGEGEVENS

Aantal smartcards :  Multi use   Single use

Aantal CI modules : 

Datum levering :

Datum activering smartcards :

OPMERKINGEN VOOR AKKOORD

Datum:

Handtekening:

Stuur het volledig ingevulde formulier via e-mail terug aan uw contactpersoon of aan Zakelijk@office.canaldigitaal.nl
Formulieren die niet volledig zijn ingevuld, worden niet in behandeling genomen. Raadpleeg de Algemene Voorwaarden M7 Zakelijk (versie 01-09-2016, artikel 8) voor de voorwaarden 
“Smartcard in bruikleen”.
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SOORT BEDRIJF

 hotel  recreatiepark  zorginstelling  maritiem  studentenhuisvesting

 kantoor  sportclub  horeca  overheid  anders:
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