Aanvraagformulier contractovername

* Deze velden zijn verplicht.

Gegevens aansluiting
1. Wat zijn de gegevens van de over te nemen aansluiting?
Adres*

Postcode en plaats*

Loginnaam

Voorletters en achternaam*

Relatienummer*

Huidige contractant
2. Wie is de huidige contractant?
Bedrijfsnaam

Postadres*

Postcode en plaats*

E-mailadres*

Let op: een contractovername heeft gevolgen voor de privacy van de huidige contractant. In de toelichting vindt u hierover meer informatie.

Nieuwe contractant
3. Wie wordt de nieuwe contractant?
Bedrijfsnaam

KvK-nummer

Relatienummer

Aanhef

Voorletters en achternaam*

Geboortedatum

Dhr.

Mevr.

Postadres*

Vast telefoonnummer*

Postcode en plaats*

Mobiel telefoonnummer*

E-mailadres*

4. Wat is het rekeningnummer voor de automatische afschrijving van uw facturen?
Rekeningnummer*

Op naam van*

Woonplaats rekeninghouder*

In de toelichting vindt u verdere informatie over de automatische afschrijving.

Hieronder kunt u nog aanvullende informatie of een toelichting geven die van belang kan zijn voor de contractovername.

Aanvraagformulier contractovername
Ondertekening
5. De nieuwe contractant verklaart hierbij alle rechten en verplichtingen (inclusief alle nog
verschuldigde betalingen) uit de overeenkomst(en), die betrekking heeft (hebben) op de
levering door XS4ALL van de onder punt 1 genoemde aansluiting, over te nemen van de
huidige contractant. De huidige contractant blijft naast de nieuwe contractant hoofdelijk
aansprakelijk voor het nakomen van alle verplichtingen die zijn ontstaan in de periode
voor de datum van de contractovername.
De algemene voorwaarden die van toepassing zijn op voornoemde overeenkomst(en)
blijven onverkort van toepassing. De diverse algemene voorwaarden kunt u desgewenst
downloaden van www.xs4all.nl/voorwaarden
Door ondertekening van deze aanvraag tot contractovername verklaart de nieuwe
contractant kennis te hebben genomen van de op de over te nemen overeenkomst(en)
van toepassing zijnde algemene voorwaarden en akkoord te zijn met de inhoud daarvan.
XS4ALL behoudt zich het recht voor om niet akkoord te gaan met de door de huidige
contractant gewenste contractovername.
Wijzigingen op de overgenomen aansluiting(en) zijn pas mogelijk, nadat de bevestiging
van XS4ALL is ontvangen dat de contractovername is verwerkt.
Ja, ik ga akkoord.*

Versturen
Stuur voor de verwerking van de contractovername het volledig ingevulde formulier op naar:
via e-mail:

per post:

info@xs4all.nl

XS4ALL
Postbus 1848
1000 BV Amsterdam

Naam huidige contractant*

Plaats*

Datum*

Plaats*

Datum*

Handtekening

Naam nieuwe contractant*

Handtekening*

Bij overlijden van de contractant verzoeken we u een kopie van de overlijdensakte of rouwkaart mee te sturen.

Aanvraagformulier contractovername
Toelichting bij het invullen
Waar is dit formulier voor bestemd?
Met dit formulier kunt u een contractovername van één of meer
aansluitingen aanvragen. De overname is altijd inclusief de op de
aansluiting(en) aangesloten diensten.
Wat is een contractovername?
Een contractovername houdt in dat een nieuwe contractant de
aansluiting(en) en daarmee alle rechten en verplichtingen van de
huidige contractant overneemt. Omgekeerd geldt dat de huidige
contractant de aansluiting(en) met alle diensten waarop hij een
abonnement heeft, aan de nieuwe contractant overdraagt.
Wat betekent een contractovername voor de nieuwe contractant?
Bij een contractovername gaat de nieuwe contractant akkoord met:
• De overname van de aansluiting(en) en alle daarbij behorende
diensten. Wijzigingen op de overgenomen aansluiting(en) zijn pas
mogelijk, nadat de bevestiging van XS4ALL is ontvangen dat de
contractovername is verwerkt.
• De overname van eventuele openstaande vorderingen bij XS4ALL
van de huidige contractant. XS4ALL kan na de verwerking van de
contractovername de nieuwe contractant aanspreken op het
betalen ervan. Gesplitste facturen worden niet verstrekt. Een
eventuele verrekening van kosten dient onderling te worden
geregeld, zonder tussenkomst van XS4ALL.
• De resterende contractduur van de evergenomen aansluiting(en).
Toestemming XS4ALL
Dit formulier is een aanvraagformulier. Voor een contractovername
is de toestemming van XS4ALL vereist. In de regel zal XS4ALL
toestemming verlenen, maar zij houdt zich het recht voor om een
gewenste contractovername te weigeren.
Welke gevolgen heeft een contractovername voor de huidige
contractant?
Als u dit formulier samen met de nieuwe contractant invult en
ondertekent, dan wordt het contract overgedragen samen met
alles wat bij het contract hoort. Daarbij horen ook persoonlijke
instellingen en gegevens over het gebruik van de dienst.
Voorbeelden hiervan zijn:
• Toegang tot uw facturen en betaalhistorie.
• Toegang tot de mailboxen die bij het contract horen.
• Als u Bellen van XS4ALL heeft: inzage in informatie over uw
telefoongesprekken.
• Als u Televisie van XS4ALL heeft: inzage in series en films die u
heeft besteld.
Wilt u dit niet? Draag het contract dan niet over. In dat geval kan de
nieuwe contractant beter een nieuw contract afsluiten.

Invulaanwijzingen (de nummers van de toelichting
corresponderen met de vragen op het formulier)
1. Hier vult u het adres, de postcode, plaats en de loginnaam in van
de over te nemen aansluiting.
2. De huidige contractant is degene met wie XS4ALL het contract
voor de aansluiting eerder heeft afgesloten. Tot de datum van de
contractovername is de huidige contractant aansprakelijk voor
het gebruik van de aansluiting(en) en de kosten die daaruit
voortvloeien. Hier vult u de gegevens in zoals ze zijn vóór de
contractovername.
3. De nieuwe contractant is degene met wie XS4ALL het contract
voor de aansluiting(en) afsluit na de contractovername. Vanaf de
datum van de contractovername is de nieuwe contractant
verantwoordelijk voor het gebruik van de aansluiting(en) en de
kosten die daaruit voortvloeien. Hier vult u de gegevens in zoals
ze zijn ná de contractovername. U ontvangt de elektronische
factuur of factuurmelding op het hier opgegeven e-mailadres.
4. De betaling van de facturen vindt plaats via automatische
incasso. De nieuwe contractant is verantwoordelijk voor het
betalen van eventuele nog openstaande vorderingen van de
voormalige contractant. XS4ALL verstrekt geen gesplitste
facturen. Vanzelfsprekend kunt u deze kosten onderling
verrekenen. Bent u het onverhoopt niet eens met een bepaalde
afschrijving, dan kunt u dit binnen een maand na de datum van
afschrijven melden bij uw bank. Uw bank zal het bedrag
zondermeer terugstorten op uw rekening. Hier vult u de
gegevens over de betaling in. Bij ondertekening van het formulier
gaat u akkoord met de automatische afschrijving. De contractant
van de aansluiting(en) is en blijft verantwoordelijk voor de
betaling van de facturen.
5. Vindt de contractovername plaats i.v.m. het overlijden van de
contractant, dan ondertekent alleen de nieuwe contractant en
stuurt u een kopie van de overlijdensakte of rouwkaart mee.
Zodra de contractovername is verwerkt, ontvangt de nieuwe
contractant hiervan een schriftelijke bevestiging.
De contractovername wordt binnen enkele dagen na ontvangst van
het formulier verwerkt. Dit is ook de datum waarop de contractovername plaatsvindt.

