
BEËINDIGINGSFORMULIER
Deze wijziging kunt u met dit formulier doorgeven. Het formulier dient door een tekenbevoegd persoon te worden ondertekend.

Uw Worldline Nederland debiteurennummer:  

Opzegging betreft Automaatcode/kassanummer: 

Vul in wat van toepassing is:  
 
 ONDERHOUDSOVEREENKOMST  
 
Verzoek tot beëindiging van onderhoudsovereenkomst per datum: 

Geeft u hieronder aan welke vorm van toepassing is: 

  Na de gewenste einddatum wordt de automaat niet meer actief gebruikt en kan deze op non-actief worden gezet. Dat houdt in 
  dat na het lopende onderhoudsjaar geen facturen volgen voor enige andere onderhoudsvorm.

  Na de gewenste einddatum wordt de automaat nog actief gebruikt. Voor de toegang tot het Terminal Management Systeem en    
  software updates, wijzigt u het Vervangservice- of All in Onderhoudscontract naar een Basic contract ad €51 p/jr. 

GPRS-ABONNEMENT  
 
Verzoek tot beëindigen van GPRS-abonnement per datum: 

  Na de gewenste einddatum wordt de GPRS-simkaart op non-actief gezet en dient u de simkaart die eigendom is van Worldline  
  retour te sturen naar: Worldline, Wolweverstraat 18, 2984 CD Ridderkerk.

PAYVIEW-ABONNEMENT  
 
 

  Na de gewenste einddatum wordt pAyview op non-actief gezet.  
  Dat houdt in dat na het lopende termijn, geen facturen volgen. 

BEDRIJFSGEGEVENS (CONFORM KVK)  
 
Bedrijfsnaam:  
 
Adres: 

Postcode en plaats: 

Naam tekenbevoegde(n): 

Telefoonnr: 

Plaats & datum: 

Functie: 

WIJ VERZOEKEN U HET DOCUMENT TERUG TE STUREN VIA ÉÉN VAN DE VOLGENDE OPTIES:

• E-mail (voorkeur): contracten-netherlands@worldline.com 
• Post: Worldline N.V. - t.a.v. Afdeling Contracten - Wolweverstraat 18 - 2984 CD Ridderkerk 

Handtekening tekenbevoegde(n) (conform KvK)

http://contracten-netherlands@worldline.com
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