
Kom je er niet uit? Ga naar Simyo.nl/klantenservice om contact op te nemen met Simyo.

Contractovernameformulier

Aansluiting
Wat is het mobiele nummer:  06   

Wie maakt nu gebruik van dit nummer (huidige contractant)?
Aanhef:           De heer             Mevrouw

Voornaam:    Geboortedatum:  

Achternaam:  

Straatnaam:        

Postcode:    Plaats:   

Legitimatietype:    Paspoort        Rijbewijs        Identiteitskaart

Legitimatienummer:  

E-mailadres:  

Wie wordt de nieuwe gebruiker van dit nummer (nieuwe contractant)?
Aanhef:           De heer             Mevrouw

Voornaam:    Geboortedatum:  

Achternaam:  

Straatnaam:         

Postcode:    Plaats:   

Legitimatietype:    Paspoort        Rijbewijs        Identiteitskaart

Legitimatienummer:  

E-mailadres:  

Betaling (nieuwe contractant)
IBAN-nummer:   

Ten name van:      Te:  

(DD-MM-JJJJ)

(DD-MM-JJJJ)
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Wat moet je doen met dit formulier?
- Vul alle velden op je computer in
- Print het ingevulde formulier uit 
- Laat beide partijen ondertekenen
- Maak van dit formulier een duidelijke foto. Of scan ‘m in.
- Maak een kopie van het legitimatietype dat je meestuurt, van zowel de oude als de nieuwe contractant 
- Stuur het op naar: contractovername@simyo.nl

Huisnummer: Toevoeging:

Huisnummer: Toevoeging:

http://www.simyo.nl/klantenservice
mailto:contractovername@simyo.nl


Kom je er niet uit? Ga naar Simyo.nl/klantenservice om contact op te nemen met Simyo.

Let op!: je machtigt Simyo tot automatische afschrijving van de kosten voor 
contractovername, abonnementskosten en gebruikskosten zoals bellen, 
sms’en en dataverbruik van je IBAN-nummer.

De nieuwe contractant verklaart hierbij alle rechten en plichten die aan het 
gebruik van de mobiele telefoonaansluiting zijn verbonden over te nemen 
van de huidige contractant. De nieuwe contractant neemt de bundels van 
het abonnement in de huidige staat over. Wijzigingen in bundels kunnen 
doorgegeven worden via mijn.simyo.nl. Voor het overnemen van een contract 
betaalt de nieuwe contractant € 14,99.
 
Als Simyo dit contractovernameformulier ontvangt voor de 20ste van de 
huidige maand, dan vindt Contractovername plaats op de eerste dag van de 
komende maand. Ontvangt Simyo het formulier na de 20ste van de huidige 
maand, dan vindt contractovername een maand later plaats. 
Op deze contractovername en de tot stand te brengen overeenkomst zijn de 
Algemene Voorwaarden voor Mobiele Telecommunicatiediensten van Simyo 
van toepassing. 

Naam huidige contractant

 

Handtekening

 

Naam nieuwe contractant

 

Handtekening

 

Contractovernameformulier

Door ondertekening van het formulier verklaart de contractant de 
betreffende voorwaarden te hebben ontvangen via 
simyo.nl/voorwaarden en hiermee in te stemmen. Simyo gebruikt uw 
gegevens voor de in artikel 1:14 van de Algemene Voorwaarden voor 
Mobiele Telecommunicatiediensten en het privacy statement omschreven 
doeleinden. 

De contractant geeft door ondertekening van dit formulier uitdrukkelijke 
toestemming voor het gebruik van de bij de Aansluiting behorende 
persoons- en verkeersgegevens voor de bedoelde doeleinden.
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