Formulier afdrukken

CallvoipTelefonie gidsvermeldingsformulier
v120812

Koldingweg 19-1
9723 HL Groningen
Postbus 5236
9700 GE Groningen

Middels dit formulier kunt u een standaardvermelding van uw CallvoipT (050) 820 00 00
telefoonnummers aanvragen. Per Callvoip-klantenaccount wordt één
F (050) 820 00 08
gidsvermelding gratis aangeboden. Extra gidsvermeldingen kosten
E aanvraag@callvoip.nl
€ 1,- ex BTW per maand (zie p.2). Wilt u een wijziging doorgeven, vult u dan uw
W www.callvoiptelefonie.nl
klantnummer en de gewijzigde gegevens (adresgegevens, telefoonnummers) in.
Verwerking van uw verzoek duurt ca. 2 week.
Stuur, fax of scan/e-mail het ingevulde en ondertekende formulier naar aanvraag@callvoip.nl.
Gegevens standaard gidsvermelding (gratis)
CallVoip klantcode
Bedrijf *
Initialen/voornaam **
Achternaam
Adres (geen postbus)
Postcode
*
**

……………………………………………………………………………………………………………………
nieuwe vermelding
wijziging bestaande vermelding
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………
Woonplaats
………………………………………

indien u een bedrijfsnaam invult (= zakelijke vermelding) kan geen voor-/achternaam worden aangemeld bij de telefoongids
dubbele namen scheiden met EN

Te vermelden nummers
telefoonnummer
faxnummer

……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

Vermeldingsgegevens
Kruis aan welke vermelding/ weergave van uw nummers(s) u wenst:
vermelding in telefoongidsen (papier en online)
vermelding bij nummerinformatiediensten
geheim nummer: géén vermelding nummer(s)
vermelding in telemarketing-databases
Uw opmerkingen:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Naam:

………………………………………

Datum: ………………………………………

ING BANK 5041280
IBAN NL66INGB0005041280
BIC INGBNL2A
KVK 02066541

Handtekening:

………………………………………

BTW NL1041.63.252.B01

CallvoipTelefonie extra gidsvermelding
v120812

Koldingweg 19-1
9723 HL Groningen
Postbus 5236
9700 GE Groningen

Middels dit formulier kunt u een extra gidsvermelding aanvragen voor uw
T (050) 820 00 00
Callvoip-telefoonnummers.
F (050) 820 00 08
Vb: heeft u kantoor aan huis en wilt u een prive-gidsvermelding en een zakelijke
E aanvraag@callvoip.nl
gidsvermelding? Dan kunt u een extra vermelding aanvragen.
W www.callvoiptelefonie.nl
Wilt u een wijziging doorgeven, vult u dan uw klantnummer en de gewijzigde
gegevens (adresgegevens, telefoonnummers) in. Verwerking van uw verzoek duurt ca. 2 week.
Stuur, fax of scan/e-mail het ingevulde en ondertekende formulier naar aanvraag@callvoip.nl.
Gegevens extra gidsvermelding (€ 1,- ex BTW per maand)
CallVoip klantcode
Bedrijf *
Initialen/voornaam **
Achternaam
Adres (geen postbus)
Postcode
*
**

……………………………………………………………………………………………………………………
nieuwe vermelding
wijziging bestaande vermelding
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………
Woonplaats
………………………………………

indien u een bedrijfsnaam invult (= zakelijke vermelding) kan geen voor-/achternaam worden aangemeld bij de telefoongids
dubbele namen scheiden met EN

Te vermelden nummers
telefoonnummer
faxnummer

……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

Vermeldingsgegevens
Kruis aan welke vermelding/ weergave van uw nummers(s) u wenst:
vermelding in telefoongidsen (papier en online)
vermelding bij nummerinformatiediensten
geheim nummer: géén vermelding nummer(s)
vermelding in telemarketing-databases
Uw opmerkingen:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Naam:

………………………………………

Datum: ………………………………………

ING BANK 5041280
IBAN NL66INGB0005041280
BIC INGBNL2A
KVK 02066541

Handtekening:
pagina 2 van 2

………………………………………

BTW NL1041.63.252.B01

