met

Aanvraag Nummerbehoud
Stuur dit formulier ingevuld via de post in een ongefrankeerde envelop naar:
MEDIONmobile Nummerbehoud, Antwoordnummer 12, 9700 WB Groningen

1) NAAM HUIDIGE SERVICE PROVIDER:
(bijv. Hi, AH Mobiel, etc.)

2) BETAALWIJZE BIJ UW HUIDIGE OPERATOR: Prepaid

Abonnement

(slechts één mogelijkheid aankruisen):

Ingangsdatum overdracht van het nummer):
(alleen wanneer u op dit moment een abonnement heeft

3) KLANTNUMMER BIJ UW HUIDIGE OPERATOR:

(Heeft u verschillende klantnummers? Dan moet u voor elk van deze Aanvragen nummerbehoud een apart formulier invullen)

4) SIM-KAARTNUMMER EN MOBIELE NUMMER BIJ UW HUIDIGE OPERATOR:
SIM-kaartnummer:

Mobiele nummer:

5) SIM-KAARTNUMMER EN MOBIELE NUMMER VAN UW PREPAID STARTPAKKET “ALDI TALK”:
SIM-kaartnummer:

Mobiele nummer:

6) GELDIG IDENTITEITSKAARTNUMMER OF PASPOORTNUMMER:

Kopie van geldig identiteitskaart (voor- en achterzijde) toevoegen of van geldig paspoort.

7) KLANT: VOORNAAM EN NAAM:
ADRES:

(alleen invullen indien anders dan ingevuld bij DEEL 1)

geeft hiermee aan MEDION AG toestemming om voor zijn rekening de volgende handelingen te stellen ten aanzien van zijn huidige provider: a) indienen van het verzoek tot overdracht naar MEDION AG van de mobiele nummers van de klant die vermeld zijn in dit formulier; b) en de beëindiging van de contractuele relatie van de klant met zijn huidige provider voor wat betreft datzelfde mobiele nummer. Door het ondertekenen
van de aanvraag verklaart u de Algemene Voorwaarden “ALDI TALK met MEDIONmobile” van MEDION AG te hebben ontvangen en de Algemene Voorwaarden te aanvaarden.
De tekst van de Algemene Voorwaarden kunt u raadplegen op internet (www.alditalk.nl). Uitsluitend volmachtdragende personen zijn gerechtigd te tekenen. Door de ondertekening verklaart u ook de in de Aanvraag
nummerbehoud en registratie gevraagde documenten te hebben meegestuurd. De MEDIONmobile Diensten worden u aangeboden door MEDION AG, met maatschappelijke zetel te Am Zehnthof 77, 45307 Essen,
Duitsland. ALDI handelt in naam en voor rekening van MEDION AG.

Handtekening van de klant:

Technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden. 10/2019

Datum:

ALDI TALK

