
* De volmachtgever is de wettelijk vertegenwoordiger (bv. de bestuurder vermeld in de Kruispuntbank der Ondernemingen) of een persoon die 
   gemandateerd is om de klant te vertegenwoordigen op basis van een bijzondere delegatie van bevoegdheden. 

Telenet volmacht 

 

 
Ik, ondergetekende, 

………………………………………..  (naam + voornaam van de volmachtgever) 

………………………………………..  (telefoonnummer van de volmachtgever 

____ / ____ / ______  (geboortedatum van de volmachtgever) 

 

in mijn hoedanigheid als vertegenwoordiger* van: 

……………………………………….. (naam van de maatschappelijke zetel van de volmachtgever) 

……………………………………….. (straatnaam + huisnummer van de maatschappelijke zetel van de volmachtgever) 

……………………………………….. (postcode + gemeente van de maatschappelijke zetel van de volmachtgever) 

……………………………………….. (klantnummer van de volmachtgever) 

……………………………………….. (btw-nummer van de volmachtgever) 

 

geef hierbij volmacht aan: 

……………………………………….. (naam + voornaam van de volmachthouder) 

……………………………………….. (straatnaam + huisnummer van de volmachthouder) 

……………………………………….. (postcode + gemeente van de volmachthouder) 

____ / ____ / ______  (geboortedatum van de volmachthouder – persoon moet meerderjarig zijn) 

 

om binnen een periode van 7 dagen vanaf de dag van ondertekening van deze volmacht:  

□ Telenet-toestellen aan te kopen, op te halen, in te leveren of om te ruilen: 

Geef aan welk toestel (digibox, modem, powerline, …): …………………………………………………………… 

□ Een nieuw contract met Telenet aan te gaan 

□ Een lopend contract met Telenet te wijzigen 

□ Een lopend contract met Telenet op te zeggen 

 

Duid aan over welke abonnement(en)/dienst(en) het gaat: 

o KLIK 

Een volmacht om een contract van KLIK aan te gaan of te wijzigen kan als het gaat om maximum 1 (extra) mobiel nummer. 

o Telenet TV 

o Mobiel 

Een volmacht voor mobiel kan enkel als de klant al internet en digitale TV van Telenet heeft en is beperkt tot maximum 1 (extra) 

mobiel nummer. 

o Vaste telefonie 

o Internet en opties 

o Smart Home 

Bv. slimme deurbel, slimme sloten, pakjesbox, … 

 

Let op: een volmacht voor de financiering van een toestel en/of voor omruiling van een simkaart is niet toegestaan. 

 

 

 

 

 



* De volmachtgever is de wettelijk vertegenwoordiger (bv. de bestuurder vermeld in de Kruispuntbank der Ondernemingen) of een persoon die 
   gemandateerd is om de klant te vertegenwoordigen op basis van een bijzondere delegatie van bevoegdheden. 

 

 

Ik begrijp dat ik verantwoordelijk ben voor de gevolgen van de handelingen van de volmachthouder zoals een eventuele 

wijziging aan de prijs van een abonnement. 

 

 

Opgemaakt te …………………………………………… op …………………… ……………………….. 

Handtekening volmachtgever 

 

 

 

De volmachthouder moet de volgende 4 documenten meenemen naar een Telenet-winkelpunt bij de uitvoering van de 

opdracht: 

• dit formulier 

• eigen identiteitskaart 

• identiteitskaart van de volmachtgever 

• (een kopie van) de bijzondere delegaties van bevoegdheden (bv. uittreksel uit het Belgisch Staatsblad) als de 

volmachtgever niet de wettelijke vertegenwoordiger van de klant is. 

 

    


