Machtigingsformulier
voor bestellingen geplaatst door consumenten bij Vodafone Libertel B.V.

Gebruik dit machtigingsformulier als u als contractant de levering van uw bestelling bij Vodafone niet zelf in ontvangst kunt nemen en/of
het contract niet zelf kunt ondertekenen.
1. De persoon die u machtigt (de gemachtigde) moet 18 jaar of ouder zijn
2. U bent zelf verantwoordelijk voor de handelingen die de gemachtigde uitvoert. Dat wil zeggen dat als de gemachtigde het
contract ondertekent, u gebonden bent aan dit contract.
3. Deze machtiging heeft een geldigheidsduur van 1 maand na de datum van ondertekening door de contractant en is éénmalig
te gebruiken.
4. Levering aan gemachtigde:

Koerier
met
pakket

Koerier
ontvangt:
– Originele
machtiging

Koerier controleert:
– Machtiging
– Rekeningnummer
contractant
– ID gemachtigde
– ID contractant*

Gemachtigde:
– Betaalt 1 cent met de pinpas van de contractant**
– Betaalt evt.
remboursbedrag
– Ondertekent het contract

Koerier scant
voor archief:
– Beide ID's
– Machtigingsformulier
– Bankpas
– Getekend contract

Koerier neemt mee:
– Getekend contract
– Originele machtiging

Gemachtigde
ontvangt:
– Pakket
– Contract

* Een kopie van het legitimatiebewijs van de contractant (de pasfoto en het BSN-nummer hierop mogen onleesbaar gemaakt worden)
** Dit is ter controle van het bankrekeningnummer van de contractant.

Machtiging
Door dit formulier te ondertekenen, machtigt

naam contractant

de volgende persoon

naam gemachtigde

om eenmalig de onder punt 4 beschreven handelingen uit te voeren.
Koerier
met
pakket

Datum
Plaats

Datum

Plaats
Koerier ontvangt
- Originele machtiging

Handtekening contractant:

Koerier controleert:
- Machtiging
Handtekening gemachtigde:
- Rekeningnummer contractant*
- ID gemachtigde
- ID contractant**
Gemachtigde betaalt:
Evt. remboursbedrag
Koerier scant voor archief:
- Beide ID's
- Machtigingsformulier
- Bankpas/ afschrift
- Getekend contract
Koerier neemt mee:
- Getekend contract
- Originele machtiging
Gemachtigde ontvangt:
- Pakket
- Contract
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