
Belgacom Mobile N.V.
Koning Albert II-laan 27, 1030 Brussel
Btw: BE 0453.918.428 - RPR Brussel
Fax : 0800 22 112
Tel. : 078 05 6000

Customer service General fax : 0800 22 112 - Business fax : 0800 22 031 (as from 3 SIM)

Aanvraag overdracht 
gsm-nummer naar Proximus

De informatie die hieronder gevraagd wordt, heeft betrekking op de gegevens van uw 
huidige operator. Ze moeten verschaft worden bij elke aanvraag tot overdracht (zelfs als u 
vandaag een vooraf betaalde kaart hebt of als u een Pay&Go-kaart wil nemen). De identifi-
catie van de houder van de simkaart is verplicht. In geval van een bedrijf is de identificatie 
van de persoon die gemachtigd is het bedrijf te vertegenwoordigen verplicht (mandaten en 
identiteitsdocumenten vereist).

De overdracht zal behandeld worden zodra Proximus alle documenten ontvangen heeft. Als u wenst dat Proximus uw aanvraag tot 
overdracht op een latere datum naar uw huidige operator verstuurt, gelieve deze datum dan hieronder aan te geven. Deze datum moet 
minimaal 1 week en maximaal 1 maand volgen op de huidige datum. Datum van overdracht: 

Ondergetekende, titularis* van bovenstaand nummer, geeft Belgacom Mobile de toestemming dit nummer over te dragen. Deze 
toestemming tot overdracht houdt in dat ondergetekende het abonnementscontract bij de huidige operator annuleert of in het geval 
van een voorafbetaalde kaart, dat hij/zij geen gebruik meer wil maken van de diensten van de huidige operator, voor zover hij/zij alle 
nummers overdraagt. In alle andere gevallen zal de huidige toestemming leiden tot een aanpassing van het contract met de huidige 
operator. Ondergetekende verklaart aan alle contractuele verplichtingen te beantwoorden ten opzichte van de huidige operator.

* de titularis kan aantonen dat de nummers in gebruik zijn of aan hem/haar toegewezen zijn.

A. Identificatie van de klant

Firmanaam: …………………………………………………………………………………………………………………………… Vennootschapsvorm: ………………………………………………………………………………………………

Achternaam: ………………………………………………………………………………………………………………………… Voornaam: ………………………………………………………………………………………………………………………

BTW: BE ……………………………………………………………………………

Adres: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Nr: …………………… Bus: ………………………

Postcode: ………………………………………………………… Plaats: ……………………………………………………………………………………………………………

Huidige operator:  Mobistar  Base  Proximus Kruis slechts één vakje aan !

Type de souscription actuelle :  vooraf betaald  factuur Kruis slechts één vakje aan !

Nieuw type inschrijving bij Proximus Pay&Go Abonnement (Opgelet: gelieve niet te vergeten het contract in te vullen)

Als u Pay&Go wordt, noteer dan hier het nummer van uw Proximus simkaart: ……………………………………………………………………………………………………………………………

B. Over te dragen nummers

Enkel in te vullen als u hierboven het vakje VOORAF BETAALD hebt aangeduid voor uw huidige inschrijvingstype:

Huidig simkaartnummer (Mobistar of BASE): 

Over te dragen gsm-nummer: /

Enkel in te vullen als u hierboven het vakje FACTUUR hebt aangeduid voor uw huidige inschrijvingstype:

Klantenrekeningnummer huidige operator: 

Voor de aanvragen voor overdracht van meerdere gsm-nummers moeten alle nummers tot dezelfde klantenrekening behoren bij 
de huidige operator en geactiveerd worden op dezelfde Proximus-klantenrekening.

01 - GSM nummer: / 06 - GSM nummer: /

02 - GSM nummer: / 07 - GSM nummer: /

03 - GSM nummer: / 08 - GSM nummer: /

04 - GSM nummer: / 09 - GSM nummer: /

05 - GSM nummer: / 10 - GSM nummer: /

Identificatie van de verkoper
Zet hier uw stempel

C. Ondertekening van de klant
De klant erkent, voor de ondertekening, kennis genomen te hebben van de algemene voorwaarden voor overdracht die hieronder opgesomd worden en ze aanvaard te 
hebben. Voor de juridische personen moet het contract ondertekend worden door de persoon/de personen die gemachtigd is/zijn de juridische persoon te verbinden. 
Uw persoonlijke gegevens zullen worden behandeld door Belgacom Mobile (Koning Albert II-laan 27, 1030 Brussel) en kunnen worden gebruikt om u te informeren 
over producten en diensten van zowel Belgacom Mobile als van derden. Als u geen informatie meer wenst over producten en diensten van Belgacom Mobile of van 
derden, kan u contact opnemen met onze klantendienst op het gratis nummer 6000 met uw eigen Proximus-gsm.

Datum: ………/………/………   Ondertekening van de klant (voorafgegaan door de vermelding “gelezen en goedgekeurd”):

012009



Belgacom Mobile wijst erop dat het opzeggen of aanpassen van het contract van ondergetekende met zijn huidige 
operator onderhevig is aan de contractuele bepalingen die voorzien zijn in dit contract en meer in het bijzonder de 
gevolgen die in dit contract bepaald zijn met zich zal meebrengen.

Ondergetekende neemt kennis van en aanvaardt dat:

Mobile enkel een middelenverbintenis en kan hij geenszins aansprakelijk gesteld worden voor de handelingen of 
nalatigheden van andere operatoren in het kader van het proces tot nummeroverdracht.

-
passelijk regelgevend kader.

zijn.

-
diet dat voorzien is op deze voorafbetaalde kaart verloren gaat.

-
diet bevatten. Vanaf het moment dat de kaart effectief geactiveerd is op het Proximus-netwerk moet deze succesvol 
herladen worden binnen 31 dagen vanaf de activering. Zoniet zal de kaart gedeactiveerd worden en zal het nummer 
opnieuw overgedragen worden naar de operator die als eerste dit nummer in omloop bracht.

kunnen niet worden overgedragen. Bepaalde producten en diensten kunnen niet gebruikt worden middels een over-
gedragen nummer. Hierover kan u meer informatie bekomen in uw verkooppunt of via de Proximus-klantendienst.

-
mene en bijzondere voorwaarden van Belgacom Mobile die van toepassing zijn op de Belgacom Mobile-diensten die 
de titularis wenst te gebruiken middels de overgedragen nummers.

Algemene voorwaarden

Overdrachtstermijnen: Na ontvangst van de correct ingevulde documenten en indien de aanvraag niet geweigerd werd zal Belgacom Mobile al het mogelijke doen om de overdracht ten vroegste na 
24 uur uit te voeren indien de aanvraag één enkel oproepnummer betreft en de aanvraag ingediend werd door een natuurlijke persoon. Als de aanvraag meerdere oproepnummers betreft
en/of afkomstig is van een rechtspersoon bedraagt de termijn 48 uur zoals beschreven onder artikel 12.2 van de Algemene Voorwaarden van de dienst Proximus.


