
Steenweg op Giele 148     B-2300 Turnhout   Belgium  
Tel.: 014/45 33 36  Fax: 014/45 33 02  BT33.378

Account opties: Account gegevens contactpersoon:

Gelieve ons uw gewenste regio/land mee te delen

Ik verklaar kennis genomen te hebben van de algemene voorwaarden en van de prijzen, en aanvaard deze.

Datum Handtekening

Mandaat SEPA Europese domiciliering - B2B - voor terugkerende invordering.

Aanvraag nieuw VoIP account

    Volgende Document(en) Bijvoegen:
-Kopie identiteitskaart.

 Factuur per post (€ 2,00)

 Nummerportering*

 Nieuw telefoonnummer

Naam:

Adres:

Email (facturatie):

Plaats:

Door dit mandaatformulier te ondertekenen, geeft u toestemming aan Intertel BVBA  BE95ZZZ0465233378 een opdracht te sturen naar uw bank 
om een bedrag van uw rekening te debiteren en aan uw bank om een bedrag van uw rekening te debiteren in overeenstemming met de op- 
dracht van Intertel BVBA.  
Ondertekende,

Naam rekeninghouder:

Straat en nummer:

Postcode  &  gemeente

IBAN-rekeningnummer: BIC-Code:

Klantnummer: (Gelieve hier uw klantennummer te noteren)

Datum:
Handtekening van 
de rekeninghouder

Plaats:

Ref.

Bedrijf:

Naam:

Adres:

Email:

Tel Nr.

Rijksregisternr.

Geboortedatum

BTW-NR

Voornaam:

Postcode

Plaats:

Fax Nr.

Nationaliteit:


G
Harry
Steenweg op Giele 148     B-2300 Turnhout   Belgium  
Tel.: 014/45 33 36  Fax: 014/45 33 02  BT33.378
Account opties:
Account gegevens contactpersoon:
Gelieve ons uw gewenste regio/land mee te delen
Ik verklaar kennis genomen te hebben van de algemene voorwaarden en van de prijzen, en aanvaard deze.
Datum
Handtekening
Mandaat SEPA Europese domiciliering - B2B - voor terugkerende invordering.
Aanvraag nieuw VoIP account
    Volgende Document(en) Bijvoegen:
-
Kopie identiteitskaart.
 Factuur per post (€ 2,00)
 Nummerportering*
 Nieuw telefoonnummer
Naam:
Adres:
Email (facturatie):
Plaats:
Door dit mandaatformulier te ondertekenen, geeft u toestemming aan Intertel BVBA  BE95ZZZ0465233378 een opdracht te sturen naar uw bank
om een bedrag van uw rekening te debiteren en aan uw bank om een bedrag van uw rekening te debiteren in overeenstemming met de op-
dracht van Intertel BVBA. 
Ondertekende,
(Gelieve hier uw klantennummer te noteren)
Ref.
	TopmostSubform_0_.Page1_0_.Shape_0_.DateTimeField1_0_: 
	TopmostSubform_0_.Page1_0_.CheckBox1_0_: Off
	TopmostSubform_0_.Page1_0_.CheckBox1_1_: Off
	TopmostSubform_0_.Page1_0_.CheckBox1_2_: Off
	TopmostSubform_0_.Page1_0_.TextField1_12_: 
	TopmostSubform_0_.Page1_0_.TextField1_13_: 
	TopmostSubform_0_.Page1_0_.TextField1_14_: 
	TopmostSubform_0_.Page1_0_.TextField1_15_: 
	TopmostSubform_0_.Page1_0_.TextField2_0_: 
	TopmostSubform_0_.Page1_0_.PrintButton1_0_: 
	TextField1: 
	TextField4: 
	TextField5: 
	TextField6: 
	DateTimeField1: 
	SignatureField1: 
	TextField2: 
	TextField3: 



