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Formulier
Aanvraag nieuwe telefoonnummers / Portering huidige telefoonnummers
1. Uw gegevens
Bedrijfsnaam
Klantnummer (zie factuur)
Uw referentie voor deze aanvraag (max. 35 tekens)
U wilt een nieuw telefoonnummer aanvragen. Ga naar onderdeel 2.
U wilt uw huidige telefoonnummer(s) naar Signet porteren. Ga naar onderdeel 3.

2. Aanvragen nieuwe telefoonnummers
Het gewenste netnummer voor het nieuwe telefoonnummer(s) is: (wilt u een 085-nummer dan vult u hier 085 in)
Hoeveel telefoonnummers en/of nummerblokken wilt u bestellen?

Eenmalig

Enkelvoudig telefoonnummer

Aantal nummers:

Nummerblok met 10 telefoonnummers

Per maand

€ 10,00 per nummer

€ 2,50 per nummer

Aantal blokken:

€ 25,00 per blok

€ 15,00 per blok

Nummerblok met 100 telefoonnummers

Aantal blokken:

€ 100,00 per blok

€ 25,00 per blok

Nummerblok met 1.000 telefoonnummers

Aantal blokken:

€ 300,00 per blok

€ 250,00 per blok

Wij leveren regio gebonden telefoonnummers en 085 nummers.
Wilt u een 088-nummer? Dan dient u deze rechtstreeks bij ACM (Autoriteit Consument & Markt) aan te vragen. Om een 088-nummerblok te activeren dient u
een kopie beschikking van ACM mee te sturen. Ga verder naar punt 4

3. U wilt uw bestaande/ huidige telefoonnummers naar Signet porteren
Vult u hieronder exact de tenaamstelling in zoals deze bekend zijn bij uw huidige provider.
Naam huidige telecom provider
Uw naam
Adres en huisnummer
Postcode & Woonplaats
Wij verzorgen alleen porteringen of activeringen van geografische vaste nummers (zoals 040.. , 020.. , 0499..), 088 en 085 nummers.
Om een nummer te kunnen porteren, hebben wij een recente factuur van uw huidige telecom provider nodig.

Wilt u enkelvoudige telefoonnummers of nummerblokken porteren?
Enkelvoudige telefoonnummers (ga naar 3.1).

Aantal nummers:

Nummerblokken (ga naar 3.2) .

Aantal blokken:

3.1 Vul hier de enkelvoudige telefoonnummers in die naar Signet geporteerd dienen te worden.
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De kosten voor het porteren per enkelvoudig telefoonnummer: eenmalig € 0,00. Per maand € 2,50
1/2
Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen zijn van toepassing
de bij de kamer van koophandel te eindhoven gedeponeerde algemene
voorwaarden onder nr.17089930 waarvan wij u op aanvraag kostenloos een
exemplaar verstrekken. Zie ook www.signet.nl
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3.2 Vul hier de nummerblokken in die naar Signet geporteerd dienen te worden.
(Geef de volledige nummersreeks op bijvoorbeeld reeks van 020-1234000 t/m 020-1234009)
Nummerblok van:

reeks van

tot en met reeks

De kosten voor het porteren van nummerblokken

Vanaf een KPN provider*

Vanaf overige providers*

Eenmalig

Per maand

Eenmalig**

Per maand

Kosten per aansluitende reeks per nummerblok van 10 nummers

€ 300,-

€ 15,00

€ 100,00

€ 15,00

Kosten per aansluitende reeks per nummerblok van 100 nummers

€ 300,-

€ 25,00

€ 100,00

€ 25,00

Kosten per aansluitende reeks per nummerblok van 1.000 nummers

€ 300,-

€ 250,00

€ 100,00

€ 250,00

*Neem contact met ons op om na te vragen welk tarief voor uw nummerreeks van toepassing is.
**Indien u meerdere aansluitende reeksen tegelijk porteert brengen wij het eenmalige bedrag maar één keer in rekening.
Bij portering van het hoofdnummer worden de overige MSN nummers opgezegd tenzij u deze nummers ook porteert!
Als u de geplande portering uitstelt of annuleert, betaalt u per keer € 99,-!

4. Voorwaarden
Bedragen zijn in Euro's en exclusief BTW. Facturatie geschiedt vooraf. U ontvangt een kwartaalfactuur als de som van de abonnementen per maand
€ 50,- (exclusief BTW) of meer bedraagt. Anders ontvangt u een jaarfactuur. Indien u gebruik maakt van een VoIP abonnement, dan ontvangt u
maandelijks een factuur.
De minimale contractduur bedraagt 1 maand, daarna wordt het contract met telkens 1 maand verlengd. U kunt schriftelijk opzeggen met een
opzegtermijn van 1 maand voorafgaand aan de nieuwe abonnementsperiode. De overeenkomst komt tot stand nadat Signet de aanvraag
schriftelijk heeft bevestigd. Wij behouden ons het recht voor aanvragen zonder opgaaf van reden te weigeren. Op alle diensten zijn de algemene
leveringsvoorwaarden van toepassing, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel van Oost-Brabant onder nummer 17089930. In afwijking
van de Algemene Leveringsvoorwaarden is de aansprakelijkheid voor deze Overeenkomst beperkt tot een bedrag van € 2.500,-. Door
ondertekening verklaart u de genoemde voorwaarden te hebben ontvangen, gelezen en daarmee akkoord te gaan.
Wij confirmeren ons aan de bepalingen in de Telecomwet, waarin is opgenomen dat het niet is toegestaan het door Signet uitgegeven of
geporteerde telefoonnummer in een ander netnummergebied te gebruiken dan waar het nummer voor is uitgegeven. In dit besluit wordt onder
een nummer met een geografische bestemming verstaan, een nummer dat uitsluitend uit cijfers bestaat en dat bestemd is voor: 1) het bereiken
van gebruikers van een openbare elektronische communicatiedienst op een vaste locatie, waarbij die dienst wordt geboden via een netwerkaansluitpunt dat zich bevindt in het bij het nummer behorende netnummergebied, of 2) het bereiken van gebruikers van een openbare elektronische
communicatiedienst waarbij de abonnee van die dienst een woon- of vestigingsplaats heeft in het bij het nummer behorende netnummergebied.
Signet is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor mogelijk misbruik en de opdrachtgever vrijwaart Signet voor elke aansprakelijkheid die daaruit
voortvloeit. Door ondertekening van deze overeenkomst verklaart u Signet VoIP/SIP naar tevredenheid te hebben getest.

5. Ondertekening en verzending naar Signet
Door ondertekening verklaart u de algemene voorwaarden te hebben ontvangen, gelezen en daarmee akkoord te gaan.
Ik stuur een recente, complete factuur van mijn huidige telecom provider mee waarop alle te porteren nummers vermeld staan.
Omdat ik een 088 telefoonnummer wil activeren / porteren stuur ik de beschikking van ACM mee.
Handtekening tekenbevoegd contactpersoon

Naam:
Datum:

06-08-2015

Plaats:
Stuur uw formulier(en) naar e-mail: info@signet.nl - fax 040 - 707 4 909 - post: Signet bv, Science Park Eindhoven 5218, 5692 EG Son
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Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen zijn van toepassing
de bij de kamer van koophandel te eindhoven gedeponeerde algemene
voorwaarden onder nr.17089930 waarvan wij u op aanvraag kostenloos een
exemplaar verstrekken. Zie ook www.signet.nl

