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Overdrachtsaanvraag (de overdrachtsaanvraag is gratis) 

1. Identificatie van de overdrager (huidige titularis) 

Klantenrekeningnr.: ............................................................................................................................................................................ 

Naam en voornaam of vennootschapsvorm : ............................................................................................................................. 

Over te dragen gsm-nummer :                        

2. Identificatie van de overnemer (nieuwe titularis) 

Naam, voornaam of vennootschapsvorm : .................................................................................................................................. 

Geboortedatum :.............................................................. 

Adres : ......................................................................................................................... Nr ........................ Bus ................................... 

Postcode : ................. Woonplaats : .................................................................................................................................................. 

Klantenrekeningnummer : ....................................................................................... 

BTW : BE .......................................................................................................................... 

BTW-vrijstelling (gelieve attest bij te voegen) 

Contactpersoon : .......................................................................................................... Andere tel. nr.: ......................................... 

Behoud tariefplan Pas tariefplan aan naar : ............................................... SFID : .......................................................... 

Factureringsadres (enkel in te vullen indien verschillend van het bovenvermelde adres) 

Naam, voornaam of vennootschapsvorm : .................................................................................................................................. 

Adres : ......................................................................................................................... Nr :....................... Bus : ................................. 

Postcode : ................. Woonplaats : .................................................................................................................................................. 

3. Bijlagen 

Voor een vennootschap: een recto-verso kopie van de identiteitskaart van de ondertekenaar van deze aan- 

vraag, waarvan de naam in de statuten vermeld staat. 

4. Overdracht 

De overdrager en de overnemer verklaren de voorwaarden van de overdracht en de verklaringen van de 

overdracht op de keerzijde te hebben gelezen en goedgekeurd. Proximus zal de overdracht van de aansluiting 

slechts uitvoeren als alle documenten ons bereikt hebben en als alle naar de overdrager verstuurde facturen 

betaald zijn. 

Handtekening van de overdrager                                                      Handtekening van de overnemer 

(Voorafgegaan door de geschreven vermelding “Gelezen en goedgekeurd ”)                                          (voorafgegaan door de geschreven vermelding “Gelezen en goedgekeurd ”) 
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Overdrachtsvoorwaarden 

1. Proximus voert de overdracht van de aansluiting slechts uit als alle naar de overdrager verstuurde facturen betaald zijn, inclusief de facturen die  

    nog niet vervallen zijn. 

2. Proximus voert de overdracht van de aansluiting slechts uit als hij alle nodige documenten in ontvangst heeft gekregen. 

3. Proximus behoudt zich het recht voor de overname van de aansluiting te weigeren, onder meer om de redenen vermeld in onze algemene   

     voorwaarden. De overdrager zal hiervan op de hoogte worden gebracht worden per gewone brief binnen de 15 kalenderdagen na ontvangst  

     van de aanvraag. 

4. Als Proximus instemt met de overname, wordt de overdracht van de aansluiting zo snel mogelijk uit gevoerd en ten laatste 15 kalenderdagen   

     na ontvangst van de onderhavige aanvraag, onder voorbehoud van toepassing van de eerste en tweede alinea’s van huidige voorwaarden. 

5. Bij oprichting van een Proximus-groep (“Mobile Group-tarief”) worden de overdrachtskosten niet aangerekend. 

6. Proximus behoudt zich het recht voor zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling de Proximus-dienst te schorsen als de overdrachtsvoor-  

     waarden van aansluiting niet worden nageleefd. 

7. De overdrachtsaanvraag is gratis. 

Verklaring van de overdrager De overdrager verklaart: 
 
1. hogervermelde aansluiting over te laten; 

2. alle door Proximus verstuurde facturen te hebben betaald, inclusief de facturen die nog niet vervallen zijn; 

3. de overdrachtsvoorwaarden op de keerzijde te kennen en te aanvaarden. 

Verklaring van de overnemer De overnemer verklaart: 
 
1. de simkaart (met PIN- en PUK-codes) en het gsm-nummer van de overdrager te hebben ontvangen. 

2. de aansluiting van de Proximus dienst over te nemen onder dezelfde voorwaarden indien het klantensegment waartoe de overnemer be-  

    hoort, verenigbaar is met het bestaande tariefplan. Toegang tot roaming en internationale gesprekken worden niet automatisch  

    overgenomen. De overnemer kan hiervoor een aanvraag indienen en het bestaande tariefplan laten nakijken en eventueel laten aanpassen,  

   door contact op te nemen met de Proximus-klantendienst op het nummer 0800 22 800; 

3. kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden van de Proximus-dienst en deze te hebben aanvaard; 

4. kennis te hebben genomen van de hierbovenvermelde overdrachtsvoorwaarden en deze te hebben aanvaard. 
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Aanvraag bijkomende diensten - Activeringsformulier 

Identificatie verkoper 

Verkooppunt : .................................................................................................................. 

Verkoper : ......................................................................................................................... 

Tel : .................................................................................................................................... 

Fax : ................................................................................................................................... 

Opgemaakt te : ............................... op : ......../......../........ 

Om onze voorwaarden en tarieven te leren kennen : www.proximus.be 
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Contract 

1. De algemene voorwaarden van de mobiele telefoniedienst van Proximus zijn van toepassing op dit contract. 

2. Als dit contract is afgesloten buiten de lokalen van Proximus of deze van haar erkende commerciële agenten 

en in geval de klant zijn product(en) en/of diensten niet gebruikt voor beroepsdoeleinden, geldt de volgende 

clausule: de consument heeft het recht aan de verkoper mee te delen dat hij van het contract afziet, zonder 

betaling van een boete en zonder opgave van een motief, binnen de 14 kalenderdagen, te rekenen vanaf de 

dag die volgt op de levering van het product of op het sluiten van het dienstencontract. 

Wat betreft contracten voor de levering van diensten waarvan de uitvoering is begonnen, met het akkoord 

van de consument, vóór het verlopen van de herroepingstermijn, beschikt de consument echter niet over 

het recht om van de aankoop af te zien. Bent u Klant/consument, dan wordt uw contract behoudens 

andersluidende bepaling gesloten voor onbepaalde duur. U kunt het gelijk wanneer schriftelijk opzeggen 

zonder daarvoor een reden te moeten opgeven. Proximus bevestigt de opzeggingsdatum schriftelijk, 

rekening houdend met de technische specificiteit. 

3. De persoonsgegevens die u meedeelt en de gegevens betreffende het gebruik dat u van onze producten en 

diensten maakt worden opgeslagen in een databank van Proximus NV en worden gebruikt voor klanten- 

beheer, om de bestelde producten en diensten te leveren, marktstudies uit te voeren, anonieme 

gebruikersprofielen op te maken, kwaliteitscontroles uit te voeren en fraude te bestrijden. 

Tenzij u daartegen via onze klantendienst op het gratis nummer 0800 99 487 bezwaar aantekent, 

kunnen uw gegevens eveneens gebruikt worden om u op de hoogte te houden van de producten, 

diensten en promoties van Proximus per brief, per telefoon, via SMS of e-mail. 

U hebt recht op inzage en correctie van de gegevens die op u betrekking hebben. 

De gegevens die in de telefoongids staan, mogen aan derden verkocht worden tenzij u daartegen bezwaar 

aantekent via het gratis nummer 0800 98 022 of per e-mail gericht aan gids@1207.be. 

Mailbox 1207: Via de dienst 1207 kan iemand die uw gsm-nummer niet kent een boodschap achterlaten op 

uw voicemail zonder kennis te krijgen van uw gsm-nummer. Hiervoor geeft Proximus uw gsm-nummer door 

aan de dienst 1207. Als u dergelijke berichten niet wenst te ontvangen op uw voicemail, dient u enkel van op 

uw gsm het gratis nummer 0800 93 742 te bellen en de instructies te volgen om deze dienst te deactiveren. 

Indien u geen commerciële telefoonoproepen wilt ontvangen, kunt u zich op www.bel-me-niet-meer.be 

gratis op een speciaal daartoe bestemde lijst inschrijven. 

Meer informatie over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer vindt u in de algemene voorwaarden 

en in ons Privacybeleid op www.proximus.be. 

4. De info fiche van uw tariefplan is beschikbaar op de website  www.proximus.be/infofiches, op verzoek door 

te bellen naar 0800 22 800, of in een van onze verkooppunten. 

Gelieve ze te printen en/of op te slaan op uw harde schijf. 
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