AANVRAAG NUMMERBEHOUD
1. Vul onderstaand formulier volledig in.
2. Stuur dit formulier samen met een kopie van uw identiteitskaart op naar
Ortel Mobile Nummerbehoud, Noordersingel 23, B-2140 Antwerpen.

3. Als u momenteel een postpaid klant bent, gelieve een kopie van uw laatste rekening toe te voegen.
4. U ontvangt binnen 5 werkdagen uw nieuwe Ortel Mobile SIM kaart. Zodra u een SMS ontvangt om u te melden
dat uw GSM nummer werd overgeschakeld, kan u uw nieuwe Ortel Mobile SIM kaart in gebruik nemen.

NAAM
VOORNAAM
NUMMER

STRAAT
WOONPLAATS

POSTCODE

Ik wens via email op de hoogte te
blijven van promoties van Ortel Mobile.

EMAIL
OVER TE DRAGEN
GSM NUMMER

Dit nummer vindt
u op de achterkant
van uw SIM

HUIDIGE
SIM KAART NUMMER
MOMENTEEL BEN IK

BASE

DATUM

12345678909753

of op de voorkant
naast de chip

PREPAID GEBRUIKER
POSTPAID GEBRUIKER

HUIDIGE PROVIDER

BUS

Huidige
klantennummer:

MOBISTAR

PROXIMUS

TELENET

1234
5678
9097
534

ANDERE:

HANDTEKENING

OPGEPAST!
Uw nummer kan enkel behouden worden als het niet afgesloten of geblokkeerd is door uw huidige provider. Indien u momenteel
postpaid gebruiker bent, zou het kunnen dat u bij uw overstap een opzegvergoeding moet betalen, neem voor meer informatie
contact op met uw huidige provider. Overdracht van uw GSM nummer ontslaat u niet van uw verplichting om afspraken met uw
vorige provider na te leven. Bij het invullen van dit document geeft u Ortel Mobile opdracht om het door u genoteerde GSM nummer
over te dragen en uw lopend contract bij uw huidige provider op te zeggen indien dit nodig is.
Op het moment dat uw nummer wordt overgedragen kan het zijn dat u even onbereikbaar bent op uw GSM-nummer.
Het eventuele belkrediet op uw huidige SIM-kaart wordt niet mee overgeschakeld. U gebruikt dit best op voor u uw nieuwe Ortel
Mobile SIM-kaart in gebruik neemt.
In overeenstemming met de privacy-wetgeving, hebt u recht op inzage en aanpassing van uw persoonlijke gegevens. Om uw persoonlijke gegevens in te zien of aan
te passen, gelieve te schrijven naar Ortel Mobile, Noordersingel 23, B-2140 Antwerpen.

connecting your world

www.ortelmobile.be

