
       Ik heb geen collectief telefoonnummer via mijn zorginstelling. U kunt dan uw huidige telefoonnummer behouden.

      Ik wil mijn huidige telefoonnummer behouden en geef KPN toestemming om deze over te nemen 
(gratis nummerbehoud).

Mijn huidige telefoonnummer:

Mijn huidige aanbieder:

Bestelformulier 

    Ja, ik kies voor het speciale aanbod van KPN

       Ik heb een collectief telefoonnummer via mijn zorginstelling. U krijgt dan een nieuw telefoonnummer van KPN.

      Ik wil dat mijn telefoonnummer vermeld staat in de elektronische telefoongids en opvraagbaar is bij inlichtingen.

      Ik wil dat mijn telefoonnummer alleen opvraagbaar is bij inlichtingen.

       Ik wil een geheim telefoonnummer (geen vermelding in telefoongids en niet opvraagbaar bij inlichtingen). 

      Ik kies voor de KPN Overstapservice. Ik geef KPN toestemming mijn huidige contract op te zeggen. 

Mijn huidige aanbieder is:

Wilt u een extra HD tv-ontvanger?    Geen      1    2    3  4  Elke extra tv-ontvanger kost € 5,− extra per maand.

Wilt u een extra zenderpakket? Vraag de monteur dit bij installatie voor u in te stellen.

/mnd

Speciaal aanbod voor bewoners 
van zorginstellingen

37,⁵⁰
Van  /71,- voor:

Internet en TV + BelOnbeperkt Altijd



Mijn gegevens

Lever deze kaart in bij de receptie van uw zorginstelling.  
U ontvangt van ons een bevestiging zodra uw bestelling is verwerkt.    

Voorletters: Tussenvoegsel: Achternaam:

Geboortedatum (DD/MM/JJJJ): Geslacht:     n M     n V Contact e-mail adres:

Straatnaam+Huisnr.+Toevoeging: Kamernummer: Woonplaats:

Postcode: Mobiele telefoonnummer: IBAN (Betaling via automatische incasso)

 

Naam rekeninghouder:

n Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden.

Naam klant: Handtekening klant:

Datum (DD/MM/JJJJ):

Op deze overeenkomst zijn de algemene voorwaarden voor elektronische communicatie diensten van KPN van toepassing. Ik verklaar hierbij deze Algemene Voorwaarden voor gelezen of bij het aangaan van 
de overeenkomst te hebben gezien. De overeenkomst van KPN heeft een minimale duur van 1 jaar. De overeenkomst kan tegen het einde van dat jaar en na het eerste jaar worden opgezegd met een opzegging 
van 1 maand. Ik ga ermee akkoord dat KPN de dienst al binnen de annuleringstermijn van 14 dagen kan leveren. Als ik de overeenkomst annuleer, ben ik de onderstaande kosten verschuldigd die al gemaakt zijn 
voor mijn aansluiting; activatie- en retourkosten indien van toepassing, installatie door monteur inclusief eventueel aanvullende werkzaamheden en materialen, de abonnementskosten voor de periode dat het 
abonnement gebruikt is, gebruikskosten, zoals gevoerde telefoongesprekken en gehuurde films.

Indien u niet akkoord gaat met de algemene voorwaarden kunnen wij uw bestelling niet verwerken.


