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AANMELDFORMULIER VOERTUIGVOLGSYSTEEM
GEGEVENS VOER-/VAARTUIG

GEGEVENS DEVICE

Merk

Certificaatnummer

Type

SCM klasse
–

Kenteken

–

4

/

5

Boxcode

Chassisnummer

Encoded

Bouwjaar

Decoded

Kleur

Klantnummer CS#*

KM-Stand

Simkaart nummer
Voice/data nummer
* wordt ingevuld door Securitas

ABONNEEGEGEVENS
Voorletters + familienaam
Adres
Plaats

Postcode
Telefoonnummer

Email

FACTUURADRES (indien afwijkend van abonneegegevens)
KVK-nr

(Bedrijfs)Naam
Contactpersoon
Factuuradres
Plaats

Postcode
Telefoonnummer

Email

GEGEVENS INSTALLATEUR
Dealer
SCM-nummer

Contactpersoon

Telefoonnummer

Email

  

EXTRA OPTIES DIENSTVERLENING (aanvinken wat van toepassing is)
Ritregistratie

CONTACTPERSONEN/SURVEILLANCE (minimaal 3 invullen)
Hr/Mw/Fam +naam
01.
02.
03.
04.

Telefoonnummer 1

Telefoonnummer 2

ID-code

Securitas Monitoring
Tel: 040 289 41 49
servicedesk@securitas.nl

versie1 2017

AANMELDFORMULIER VOERTUIGVOLGSYSTEEM
ALGEMEEN
De abonnee/installateur verklaart hierbij dit aanmeld-/bestelformulier naar waarheid te hebben ingevuld. Enkel volledig ingevulde formulieren worden in behandeling genomen. Bij afname van extra
dienstverlening/hardware zal dit conform de geldende tarieven worden doorbelast. Bij wijzigingen in deze gegevens of vragen omtrent dit formulier kunt u contact opnemen met het Securitas Service
Center bereikbaar op werkdagen van 8.00u tot 17.00u via telefoonnummer 040 2853435 of via meldkamer@securitas.nl.

Door ondertekening van dit aanmeld-/bestelformulier verklaart de opdrachtgever de Algemene voorwaarden Securitas ‘Algemene Voorwaarden
Mobile & Monitoring versie 04-2016 te hebben ontvangen en van de inhoud kennis te hebben genomen en daarmee akkoord te gaan.

VOOR AKKOORD
Naam opdrachtgever
Datum

Handtekening

Opmerking(en)

VERZENDEN
Standaard email programma (bv. Outlook): 1.Klik op verzenden. 2.Kies standaard email-programma. 3.Klik op doorgaan. Het ingevulde
formulier wordt in een nieuw venster in uw standaard email-programma geopend. 4.Verstuur het bericht.
Webmail (bv. Gmail of Yahoo): 1.Klik op verzenden. 2.Kies webmail. 3.Klik op doorgaan.Volg de instructies op het scherm. U geeft nu
éénmalig toestemming om soortgelijke formulier nu en in de toekomst te mogen verzenden via uw webmail account. 4. Log in op uw webmail met
uw gegevens. Het ingevulde formulier staat in uw concepten map. 5. Verstuur het bericht. Bij het eerstvolgende gebruik van webmail kiest u uit de
webmail lijst het eerder toegevoegde account.

Verzenden via e-mail

