
Contactpersonen
Telefoonnummer  
risicoadres

Naam contactpersoon (1)

Naam contactpersoon (2)

Naam contactpersoon (3)

Naam contactpersoon (4)

Telefoonnummer

Telefoonnummer

Telefoonnummer

Telefoonnummer

Telefoonnummer

Handtekening  
huidige contractant

Naam

Datum

Handtekening  
nieuwe contractant

Naam

Datum

Zo Veilig behoudt zich het recht om voor de aanvraag van de klant het betalingsgedrag van de 
klant te toetsen. Bij negatieve toetsing behoudt Zo Veilig zich het recht voor om de overeen-
komst te annuleren. Acceptatie van de klant is strikt voorbehouden aan Zo Veilig.  
Na acceptatie zal Zo Veilig dit schriftelijk bevestigen

Bij overname van de aansluiting door een nieuwe klant worden alle contactpersonen vervangen. Op de eerste regel vult u de gegevens van het aansluitadres in.

Alleen volledig ingevulde aanvragen worden in behandeling genomen
De contractovername vindt pas plaats na goedkeuring door Zo Veilig. Door ondertekening van dit formulier verklaart de nieuwe contractant alle rechten en verplichtingen betreffende het alarm-
systeem met de bijhorende dienstverlening over te nemen. De huidige contractant verleent daarvoor toestemming. Door ondertekening van dit formulier verklaart de nieuwe contractant kennis 
te hebben genomen van de algemene voorwaarden en hiermee akkoord te gaan. (De algemene voorwaarden kunt u vinden op op de achterzijde van het contract van de huidige contractant

Benodigde bijlagen
  Kopie bankpas of recent bankafschrift NIEUWE contractant (Max. 1 maand oud)

  Kopie paspoort/ID kaart NIEUWE contractant

Gegevens huidige contractant

Klantnummer

Voorletters

Achternaam

Adres

Postcode

Woonplaats

E-mailadres

Bedrijfsnaam (optioneel)

Ingangsdatum contract

Einddatum contract

Datum gewenste  overname

Onderhoudscontract
Gewenst?   Ja       Nee

Soort legitimatie   ID-kaart       Paspoort       Rijbewijs

Documentnummer

Gegevens nieuwe contractant

Voorletters

Achternaam

Adres

Postcode

Woonplaats

Telefoonnummer (1)

Telefoonnummer (2)

Geboortedatum

E-mailadres
Verhuizing  Demontage Hermontage  Indien onderhoud 

gewenst is, wordt 
hiervoor € 75 extra in 
rekening gebracht.€ 200,- € 65 ,- € 135,-

Moet het systeem verhuisd worden?

  Het systeem moet verhuisd worden

Nieuw adres

Postcode/woonplaats

Betalingsgegevens nieuwe contractant

  Machtiging automatische incasso (verplicht)

Tenaamstelling rekening

IBAN

Bedrijfsnaam (optioneel)

Datum gewenste overname

Einddatum contract

Contractovername  
alarmsysteem incl. dienstverlening

Xenonstraat 71
1362 GG Almere

088 – 122 11 22
info@zoveilig.nl

Zo Veilig streeft ernaar om iedere vraag en/of  
aanvraag binnen 5 werkdagen te beantwoorden.


	Het systeem moet verhuisd worden: Off
	A - Klantnummer: 
	A - Voorletters: 
	B- Voorletters: 
	A - Achternaam: 
	A- Adres: 
	A - Postcode: 
	A - Woonplaats: 
	A - E-mailadres: 
	A - Bedrijfsnaam optioneel: 
	A - Ingangsdatum contract: 
	A - Einddatum contract: 
	A - Datum gewenste  overname: 
	B - Achternaam: 
	B - Adres: 
	B - Postcode: 
	B - Woonplaats: 
	B - Telefoonnummer 1: 
	B - Telefoonnummer 2: 
	B - Geboortedatum: 
	B - E-mailadres: 
	B - Documentnummer: 
	B - Soort legitimatie: Off
	B - Nieuw adres: 
	B - Postcode/woonplaats: 
	C - Telefoonnummer risicoadres: 
	C - Telefoonnummer: 
	C - Naam contactpersoon 1: 
	C - Telefoonnummer_2: 
	C - Naam contactpersoon 2: 
	C - Telefoonnummer_3: 
	C - Naam contactpersoon 3: 
	C - Telefoonnummer_4: 
	C - Naam contactpersoon 4: 
	C - Telefoonnummer_5: 
	D - Datum huidige contractant: 
	D - Naam huidige contractant: 
	D - Naam nieuw contractant: 
	D - Datum nieuw contractant: 
	B - Onderhoudscontract gewenst?: Ja
	Machtiging automatische incasso verplicht: Off
	Kopie bankpas of bankafschrift: Off
	Kopie paspoort of ID kaart: Off
	B - Datum gewenste overname: 
	B - IBAN: 
	B - Tenaamstelling rekening: 
	B - Einddatum contract: 
	B - Bedrijfsnaam optioneel: 


