Zakelijke
contractovername
Dit formulier heeft het doel om een
contractovername in werking te stellen.

Klantgegevens
Klantnummer

Datum van contractovername

Huidige contractant
Bedrijfsnaam/klantnaam

Straatnaam & huisnummer

Contactpersoon

Postcode

E-mailadres

Woonplaats

Nieuwe contractant
Bedrijfsnaam/klantnaam

Straatnaam & huisnummer

Contactpersoon

Postcode

Contactpersoon telefoonnummer

Woonplaats

E-mailadres

KvK-nummer

E-mailadres voor facturen

Het bedrag van € 25,00* inzake de administratiekosten voor overdracht van uw
zakelijke telefonie is voor rekening van de nieuwe contractant. Wij brengen dit in
rekening op de eerste factuur.

Let op!
De contractovername is pas definitief wanneer
Gamma Communications dit aan de oude en de nieuwe
contractant heeft bevestigd. De huidige contractant
blijft verantwoordelijk voor alle kosten totdat de
contractovername definitief is.

Contractinformatie voor de nieuwe contractant
Het contract wordt overgenomen in de huidige vorm inclusief alle extra’s, acties, promoties
en kortingen waarbij tevens de huidige contractduur wordt overgenomen. Is er een
annulering of opzegging voor het contract ingediend, dan komt deze te vervallen. Als u
na de contractovername het abonnement wilt wijzigen, neem dan contact op met onze
klantenservice (088 500 5000).
De nieuwe contractant geeft toestemming om de voorgaande persoonsgegevens te gebruiken
voor het onderzoek naar zijn/haar kredietwaardigheid, voordat de overeenkomst met Gamma
Communications naar zijn/haar naam overgedragen kan worden. De persoonsgegevens en niet
geanonimiseerde verkeersgegevens van contractant zullen worden verwerkt op de wijze en
voor de doeleinden zoals beschreven in de Gamma Communications privacyverklaring (deze
is te vinden op de Gamma Communications website). De contractant gaat akkoord met de
geldende tarieven en dienstvoorwaarden die horen bij het abonnement.

De nieuwe contractant gaat akkoord met de Algemene Voorwaarden van
Gamma Communications en verklaart hiervan kennis te hebben genomen.

Handtekening huidige contractant			

Handtekening nieuwe contractant

(ondertekening uitsluitend door gevolmachtigde van het bedrijf zoals vermeld op het uittreksel van de Kamer van Koophandel)

Verzendinstructies
Stuur dit formulier en het Sepaformulier
per post of per mail naar ons retour.
Zonder geldige bijlagen kunnen wij de
aanvraag niet in behandeling nemen.

Krijgsman 12
1186DM Amstelveen
service@
gammacommunications.nl

