Aanvraagformulier contractovername consumenten DELTA Comfort B.V.
DELTA en ZeelandNet zijn juridisch twee aparte bedrijven. Wij verzoeken u daarom om beide zijden zo volledig mogelijk in te vullen.

1. Welke producten van DELTA Comfort B.V. wilt u overnemen?
		

Energie (elektriciteit/gas/water/kabel/CV-ketel/
Zon Garant/DELTA Comfort Wijzer)

2. Wat zijn de over te nemen referentienummers? (bij overname van meerdere producten graag alle nummers invullen)
Klantnummer

Relatienummer DDTV

3. Wie is de huidige contractant?

Dhr.
Mevr.
Naam en voorletters
Adres
Postcode en plaats
Land
Geboortedatum

4. Wie is de nieuwe contractant?

Dhr.
Mevr.
Naam en voorletters
Correspondentieadres
Postcode en plaats
Land
Geboortedatum
Telefoonnummer vast
Telefoonnummer mobiel

/

/

/

/

E-mailadres

		
Ja, ik kies voor correspondentie via e-mail

IBAN-Rekeningnummer

N L

Voorkeur betaalwijze energie Acceptgiro / Automatische Incasso **
		
(doorhalen wat niet van toepassing is)
		

(DELTA Digitale TV is altijd per automatische incasso)

BIC (geen verplicht veld bij Nederlands IBAN):
5. Wat is de reden van overname?

6. Wat is de datum van overname?

Huwelijk /samenwonen
Echtscheiding / beëindiging samenwonen
Overlijden
Datum

/

/

7. Ondertekening

De nieuwe contractant verklaart hierbij alle rechten en verplichtingen (inclusief alle verschuldigde betalingen) uit de overeenkomst(en) met,
voor zover van toepassing, DELTA Comfort B.V., ZeelandNet B.V., Evides N.V., en de netbeheerder(s), over te nemen van de huidige contractant.
Alle voorwaarden die van toepassing zijn op voornoemde overeenkomst(en) blijven onverkort van toepassing. Door ondertekening van dit
verzoek verklaart de nieuwe contractant kennis te hebben genomen van de, op de over te nemen overeenkomst(en) van toepassing zijnde,
voorwaarden en akkoord te zijn met de inhoud hiervan. Deze voorwaarden zijn te vinden op www.DELTA.nl/leveringsvoorwaarden of zijn op
verzoek toe te sturen. Daarnaast verklaart hij/zij zich akkoord om een kredietwaardigheids- c.q. risicoanalyse uit te laten voeren door EDR Credit
Services B.V. te Den Haag, dan wel een andere derde partij, met inachtneming van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
DELTA Comfort B.V. behoudt zich het recht voor om, mede namens ZeelandNet B.V., Evides N.V. en de netbeheerder(s), niet akkoord te gaan met
de door de huidige contractant gewenste contractovername.

Huidige contractant

Nieuwe contractant

Plaats

Plaats

Datum

EEM.001/2601

Handtekening

/

/

Datum

/

Handtekening

**SEPA: doorlopende machtiging
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan DELTA Comfort B.V. (Incassant ID
NL77ZZZ220516760000) inclusief haar rechtsopvolgers onder algemene of bijzondere titel, mede
namens ZeelandNet B.V., Evides N.V. en de netbeheerder(s), doorlopende incasso-opdrachten te
sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven en aan uw bank om doorlopend
een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van DELTA Comfort B.V.,
mede namens ZeelandNet B.V., Evides N.V. en de netbeheerder(s). Als u het niet eens bent met deze
afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op
met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

www.DELTA.nl

/

Ons adres is:
DELTA Comfort B.V.
t.a.v. Klantenservice
Postbus 5048
4330 KA Middelburg
Nederland

Aanvraagformulier contractovername consumenten ZeelandNet B.V.
DELTA en ZeelandNet zijn juridisch twee aparte bedrijven. Wij verzoeken u daarom om beide zijden zo volledig mogelijk in te vullen.

1. Wat is het over te nemen relatienummer(s)?
2. Wie is de huidige contractant?

Dhr.

Mevr.

Naam en voorletters
Adres
Postcode en plaats
Land
Geboortedatum
3. Wie is de nieuwe contractant?

Dhr.

/

/

/

/

Mevr.

Naam en voorletters
Correspondentieadres
Postcode en plaats
Land
Geboortedatum
Telefoonnummer vast
Telefoonnummer mobiel
E-mailadres
		
Ja, ik kies voor correspondentie via e-mail
IBAN-Rekeningnummer

N L

(i.v.m. automatische incasso**)

BIC (geen verplicht veld bij Nederlands IBAN):

			

Nieuwe inlognaam
4. Wat is de reden van overname?

Huwelijk / samenwonen
Echtscheiding / beëindiging samenwonen
Overlijden

5. Wat is de datum van overname?

Datum

/

/

6. Hoe wilt u uw klantgegevens voor digitale telefonie vermelden?
In gids en bij info diensten
7. Op nota derden?

Geheim nummer

Ja/Nee
(het nummer mag zichtbaar zijn op de factuurspecificatie van personen die mij bellen)

8. Ondertekening
De nieuwe contractant verklaart hierbij alle rechten en verplichtingen (inclusief alle verschuldigde betalingen) uit de overeenkomst(en) met
ZeelandNet B.V. over te nemen van de huidige contractant.
Alle voorwaarden die van toepassing zijn op voornoemde overeenkomst(en) blijven onverkort van toepassing. Door ondertekening van
dit verzoek verklaart de nieuwe contractant kennis te hebben genomen van de voorwaarden die van toepassing zijn op de over te nemen
overeenkomst(en) en met de inhoud hiervan akkoord te zijn. Deze voorwaarden zijn te vinden op www.DELTA.nl/leveringsvoorwaarden of zijn op
verzoek toe te sturen. Daarnaast verklaart hij/zij zich akkoord om een kredietwaardigheids- c.q. risicoanalyse uit te laten voeren door EDR Credit
Services B.V. te Den Haag, dan wel een andere derde partij, met inachtneming van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
ZeelandNet B.V. behoudt zich het recht voor om niet akkoord te gaan met de door de huidige contractant gewenste contractovername.

Huidige contractant

Nieuwe contractant

Plaats
Datum

EEM.001/2601

Handtekening

Plaats
/

/

Datum

/

/

Handtekening

**SEPA: doorlopende machtiging
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan ZeelandNet B.V. (Incassant ID
NL66ZZZ677900110000) inclusief haar rechtsopvolgers onder algemene of bijzondere titel doorlopende
incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven en aan
uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van
ZeelandNet B.V. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem
hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Ons adres is:
ZeelandNet B.V.
t.a.v. Klantenservice
Postbus 5048
4330 KA Middelburg
Nederland

