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CallvoipTelefonie aanvraag internationaal nummer 
v200515MT 

CallvoipTelefonie levert telefoonnummers uit een groot aantal landen  

(zie pagina 3).  

 

Instructie:  

- vul de onderstaande gegevens in 

- retourneer het getekende formulier plus vestigingsbewijzen (adresgegevens zie boven)  

- stuurt u een bewijs van vestiging in het betreffende land mee 

- stuurt u een kopie van een geldig legitimatie mee  

 

Wij doen dan ons best om u zo spoedig mogelijk over het nieuwe nummer te laten 

beschikken. 

 

 Aanvraaggegevens 
 

Callvoip klantcode ………………………………………………………………………………………………………… 

Bedrijfsnaam  ………………………………………………………………………………………………………… 

Contactpersoon  de heer  mevrouw ……………………………………………………… 

Telefoon  ………………………………………………………………………………………………………… 

E-mailadres  ………………………………………………………………………………………………………… 

 

Adres in buitenland* ………………………………………………………………………………………………………… 

Postcode  …………………… Woonplaats ……………………………………………………… 

Land   ………………………………………………………………………………………………………… 

Aantal nummers ………………………………………………………………………………………………………… 

 

Gebruikswensen  gesprekken ontvangen op één toestel 

    gesprekken ontvangen op meerdere toestellen 

    doorschakelen naar voicemailbox 

    doorschakelen naar ander tel.nr, nl.: ………………………………………… 

    voorzien van (tijdsgeschakeld) keuzemenu 

    anders nl,  ……………………………………………………………………………………  

 

 

Naam:  ………………………………    Datum: ………………………………    
 

 

 

 

 

Handtekening: ………………………………    

 

* NB: er is een fysiek adres nodig; een buitenlandse postbus is niet voldoende.  
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Toelichting:  

Voor de meeste landen kan het hebben van een adres in het betreffende land de 

aanvraag in belangrijke mate bespoedigen. Soms is het zelfs noodzakelijk of kan het 

ontbreken van een adres betekenen dat uw aanspraak op het gebruik van een nummer 

beperkt is. Daarom vragen we u, indien aanwezig, bewijsstukken te leveren dat u (of een 

samenwerkingspartner) in dit land een woning of vestiging heeft (bv. uittreksel KvK, nota 

gas/water/licht, i.c.m. kopie legitimatie).   

 

Houdt u er rekening mee dat een aanvraag bij sommige landen  

(waaronder Duitsland) een vrij grote doorlooptijd kent (enkele weken).  

 

Voor buitenlandnummers gelden éénmalige en maandelijkse kosten, net als voor uw 

Nederlandse nummers. Het buitenlandnummer is niet altijd zichtbaar op de 

telefooncentrale; laat u ons weten hoe / op welk(e) toestel(len) u de inkomende 

gesprekken wilt ontvangen zodat wij dit voor u voorbereiden.  

 

Houdt u er rekening mee dat u met veel U kunt met een buitenlands nummer enkel 

anoniem uitbellen.  

 

Bij uitbellen vanaf het internationale nummer gelden reguliere (= Nederlandse) 

gesprekskosten.  

 

Let op: fax-to-email werkt niet altijd bij buitenlandse nummers, omdat de betrokken 

partijen niet altijd de benodigde apparatuur in de routes hebben geïntegreerd. Fax-to-

email werkt dan helaas niet.  
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CallvoipTelefonie - overzicht tarieven buitenlandse nummers 

 

land 

 

regio 

 

éénmalig  

ex BTW 

maandelijks 

ex BTW 

België 1 15,- 12,- 

Bulgarije 1 15,- 12,- 

Finland 1 15,- 12,- 

Frankrijk 1 15,- 12,- 

Duitsland 1 15,- 12,- 

Hongarije 1 15,- 12,- 

Oostenrijk 1 15,- 12,- 

United Kingdom 1 15,- 12,- 

United States 1 15,- 12,- 

Zweden 1 15,- 12,- 

Zwitserland 1 15,- 12,- 

Australië 2 15,- 18,- 

Canada 2 15,- 18,- 

Denemarken 2 15,- 18,- 

Estland 2 15,- 18,- 

Griekenland 2 15,- 18,- 

Ierland 2 15,- 18,- 

Italië 2 15,- 18,- 

Kroatië 2 15,- 18,- 

Letland 2 15,- 18,- 

Litouwen 2 15,- 18,- 

Luxemburg 2 15,- 18,- 

Malta 2 15,- 18,- 

Noorwegen 2 15,- 18,- 

Polen 2 15,- 18,- 

Roemenië 2 15,- 18,- 

Slowakije 2 15,- 18,- 

Spanje 2 15,- 18,- 

Tsjechië 2 15,- 18,- 

 

Als het gewenste land er niet bij staat, vult u het dan op pagina 1 in, wij kijken of we voor 

die bestemming dan toch een nummer kunnen krijgen en laten u weten wat de kosten 

zijn. 
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