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Contractovername

Gegevens huidige contractant

Klantnummer Geslacht

M V

Voorletters

Huidig adres - Straat

Achternaam

Huisnr / toev. Postcode Woonplaats

Geboortedatum

- -

Email adres Contact telefoonnr.

Bankrekeningnummer (IBAN)

Gegevens nieuwe contractant

Geslacht

M V

Voorletters

Straat

Achternaam

Huisnr / toev. Postcode Woonplaats

Geboortedatum

- -

Email adres Contact telefoonnr.

Ingangsdatum van overname *

Telefonie (optioneel)

(zie volgende pagina)

Wilt u gebruik maken van telefonie? Indien gewenst, telefoonnummer wat u wilt behouden:

Ja Nee

Nieuw adres - Straat Huisnr / toev. Postcode Woonplaats

Naam rekeninghouder

Bankrekeningnummer (IBAN) Naam rekeninghouder

* Let op! De contractovername kan alleen in de toekomst 
plaatsvinden in verband met de reeds gestuurde facturen.

Dat kan, maar eerst moet de overname van het huidige pakket worden afgerond.

Daarna kunt u contact opnemen met de klantenservice voor wijzigingen.

Wilt u iets wijzigen aan het pakket?
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Contractovername

Voorwaarden en akkoord

Door ondertekening van dit formulier geef ik toestemming aan Fiber Nederland doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar mijn bank om een bedrag 
van mijn rekening af te schrijven en aan mijn bank om doorlopend een bedrag van mijn rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Fiber 
Nederland. 
Indien van toepassing neem ik ook het contract met de netwerkaanbieder over en ga ik akkoord met algemene voorwaarden van de netwerkaanbieder.  Ik 
geef dan ook toestemming aan de netwerkaanbieder doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar mijn bank om een bedrag van mijn rekening af te 
schrijven en aan mijn bank om doorlopend een bedrag van mijn rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van de netwerkaanbieder. Voor de 
hoogte van het vastrecht verwijzen wij u door naar de website van de netwerkaanbieder, zoals vermeld onderaan deze pagina.

Sterk Midden Drenthe 
Glasvezel Noord 
Midden BrabantGlas 
KempenGlas 
Bro� ber 
Glasweb Venray

E-Fiber
Glasvezel de Wolden 
Glasvezel Helmond
Glasdraad
ViberQ 

www.sterkmiddendrenthe.nl
www.glasvezelnoord.nl
www.midden-brabantglas.nl
www.kempenglas.nl
www.bro� ber.nl
www.glaswebvenray.nu

www.e-� ber.nl
www.glasvezeldewolden.nl
www.glasvezelhelmond.nl
www.glasdraad.nl
www.viberq.nl

De overdracht van alle informatie zoals internet inloggegevens en eventuele andere zaken vallen buiten de verantwoording van Fiber Nederland. Dit 
dienen de oude en nieuwe contractant in onderling overleg te regelen. 
Het aansluitadres blijft gelijk. De lijn met daarbij de behorende diensten worden niet verhuisd.

Ik (de nieuwe contractant) neem het huidige contract één op één over, precies zoals het nu is, en ga akkoord met de algemene voorwaarden van Fiber Ne-
derland zoals vermeld op https://www.� ber.nl/voorwaarden/. Daarnaast neem ik alle rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over van de huidige 
contractant. 

Handtekening huidige contractant Handtekening nieuwe contractant

Afhandeling

Stuur kopieën van identiteitsbewijzen mee
Wilt u een kopie van het identiteitsbewijs van zowel de oude als de nieuwe contractant meesturen? Na ontvangst wordt de
contractovername verwerkt.

Zorg dat alle betalingen voldaan zijn
Bij overname van het contract mag er geen betalingsachterstand zijn. Is dat wel het geval dan moeten eerste alle
rekeningen door de huidige contractant worden voldaan.

Stuur de documenten op naar ons
U kunt deze documenten opsturen naar info@fiber.nl (zorg dat alles goed leesbaar is) of per post naar:
Fiber Nederland, Postbus 60228, 1320 AG Almere

Verreken onderling de borg en eventueel eerdere facturen
De borg van de apparatuur dient door de nieuwe en de oude contractant onderling verrekend te worden.
Eventuele eerdere facturen die de oude contractant betaald heeft ná de overgangsdatum dienen ook onderling verrekend te worden.

Ik (de oude contractant) dien, indien van toepassing, zelf aan te geven bij de relevante netwerkaanbieder dat er een wijziging is.

Netwerkaanbieders, vastrecht en algemene voorwaarden


