Verzoek tot overname telefoonnummer
Belangrijk!: Voor de overname de gegevens gebruiken welke vermeld staan onder het (aflever)adres op
de factuur van de huidige provider. Staat deze op naam van een bedrijf, dan geen Naam particulier
invullen. Staat deze op naam van een particulier, dan geen bedrijfsnaam invullen.

Lees voor het invullen de bijlage welke tevens voor akkoord getekend dient te worden.

Bedrijfsnaam
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoonnummer(s)
Huidige provider
Gewenste overnamedatum
(Overname duurt minimaal 10 werkdagen)

Eventuele opmerkingen
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Het overnemen van uw telefoonnummer(s) duurt minimaal tien werkdagen. Hiervoor kunt u in de gegevens
‘z.s.m.’ invullen. Uiteraard is het ook mogelijk om het op elk ander gewenst moment uit te laten voeren.
Let op:
Nummerportering zal plaatsvinden terwijl de contractstermijn bij uw huidige provider nog niet verlopen is.
De provider zal dan een eindafrekening sturen voor de voortijdige beëindiging van uw diensten (dit kan
betekenen dat er een afkoopboete volgt voor uw huidige telecom- dan wel internetprovider).
Om onjuistheden in de gegevens te voorkomen is het verplicht om een kopie van een recente factuur van uw
huidige provider mee te sturen. De factuur wordt alleen gebruikt om telefoonnummer, tenaamstelling en het
leveradres te controleren.
Diverse telecomaanbieders zien het overnemen van de telefoonnummers vaak als een formele opzegging van
de telefoniedienst, waardoor ook de achterliggende diensten automatisch beëindigd worden. Hierdoor kan
ook een aanwezige internetaansluiting, alarmlijn of pinlijn komen te vervallen. IT Friese Meren is niet
aansprakelijk voor eventuele gevolgschade welke ontstaat door het niet meer functioneren van de
telefoniediensten of internetverbinding bij de huidige provider.
Wij adviseren dus ook dringend om bij de huidige provider navraag te doen over de gevolgen van deze
portering want u bent zelf verantwoordelijk voor het beëindigen van de diensten. Hierin is IT Friese Meren
geen partij.
Voor akkoord,

Datum
Plaats

Handtekening

Bijlage(n):
o Factuur huidige provider
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