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Registratie formulier
&
Aanvraag nummerbehoud formulier
Voor registratie vul alleen sectie 1 & 3 in.
Voor aanvraag nummerbehoud vul alle gegevens in. Deze informatie is nodig om uw huidige
telefoonnummer over te zetten.
Uw gegevens, zoals bekend bij uw huidige telecomaanbieder (invullen in blokletters)

1. Uw gegevens
Mevr.

Dhr.

Naam: .............................................................................................

Voornaam: .......................................................................................

Straat: .............................................................................................

Huisnummer: ..................................................................................

Postcode: ........................................................................................

Plaats: .............................................................................................

GT mobile Nr.: ...............................................................................

E-Mail: ............................................................................................

GT mobile PUK: .............................................................................

GT mobile Simkaart Nr (staat op de Simkaart):.............................

Telefoon overdag: ...........................................................................

(Indien mogelijk, een ander dan het over te dragen nummer)

2. Nummerbehoud
Nummer dat u meeneemt naar GT mobile

Mobiele Nr.: .....................................................................................

Simkaart Nr.: ...................................................................................

Klant nr.(alleen indien u een abonnement heeft):.............................................................................................................................
Hoe belt u bij uw huidige telecomaanbieder?

Abonnement (met rekening)

Prepaid (met beltegoed)

Huidige telecomaanbieder

KPN

Vodafone

Telfort

T-Mobile

Vectone Mobile

Tele2Mobile

AH Mobiel Paars

AH Mobiel Geel

Ortel Mobile

Lebara Mobile

Hi

Ben

Anders, nl.........................................................................................
Wanneer wilt u overstappen naar GT mobile ?

Zo snel mogelijk (binnen 10 werkdagen nadat GT mobile mijn aanvraag heeft ontvangen)

Anders, namelijk op: ......./......../............. (dag, maand en jaar)
Welke kopieën dient u mee te sturen?

Rekening van uw huidige telecomaanbieder en een kopie van een geldig legitimatiebewijs
(indien u bij uw huidige telecomaanbieder belt met abonnement)

3. Handtekening

Ik heb de ‘procedure & voorwaarden nummerbehoud’ gelezen.
Handtekening: .............................................................. Plaats: ................................................................ Datum: ..................................

Alleen met een volledig, juist ingevuld en ondertekend formulier en alle gevraagde kopieën kan GTmobile voor
nummerbehoud & registratie zorgen.
Stuur dit formulier in een voldoende gefrankeerde enveloppe naar: GT mobile, Postbus 1360, 2130 EL HOOFDDORP
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De klant vraagt aan GT mobile om in zijn/haar naam het huidge
gsm-nummer mee te nemen naar GT mobile.

Nummerbehoud
Als u verandert van telecomaanbieder, verandert uw mobiele nummer ook. Tenzij u nummerbehoud
aanvraagt. Dit is een gratis dienst waarmee u uw huidige telefoonnummer kunt meenemen
naar GT mobile.

Zo werkt nummerbehoud
Vul het aanvraagformulier in en stuur het ingevuld en ondertekend naar ons op. Na ontvangst van het
formulier nemen wij contact met u op via SMS. In deze SMS staat een referentiecode en verzoeken wij
u deze door te geven aan de klantenservice via email of telefonisch. Vervolgens nemen wij contact op
met uw huidge telecomaanbieder om een afspraak te maken over de vroegst mogelijke datum waarop
het nummer kan worden overgezet. Houd hierbij rekening dat u wellicht gebonden bent aan een
(eventueel afkoopbare) opzegtermijn indien u belt met een abonnement.
Voor vragen hierover kunt terecht bij uw huidige telecomaanbieder. Om te voorkomen dat uw nummer
wordt afgesloten, is het belangrijk dat u zelf ook aan uw huidige telecomaanbieder meldt dat u
nummerbehoud heeft aangevraagd.
Als de procedure is afgerond, wordt uw nummer overgezet naar GT mobile. Daarna bent u bereikbaar
op uw eigen nummer via de simkaart van GT mobile en heeft u de oude simkaart niet meer nodig.

Procedure & voorwaarden nummerbehoud
• Meld bij uw huidige telecomaanbieder dat u nummerbehoud heeft aangevraagd. Hiermee
voorkomt u dat uw nummer wordt afgesloten. Een afgesloten nummer kunt u niet meer meenemen
naar GT mobile.
• Let op: voor bellen via GT mobile is minimaal een dualband telefoon nodig.
• Eventueel extra nummers voor voice- en faxmail kunt u niet meenemen naar GT mobile.
• Belde u eerder met prepaid, dan vervalt het resterende beltegoed bij uw vorige telecomaanbieder
of service provider.
• Op nummerbehoud zijn de Algemene Voorwaarden van GT mobile van toepassing.
• GT mobile is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die is ontstaan door het niet tijdig
overzetten van het telefoonnummer.
• U kunt de procedure voor nummerbehoud annuleren door dit binnen 3 werkdagen na inzending van
het aanvraagformulier telefonisch kenbaar te maken via 020 754 3033.
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