
  
 
 
 
 
 

 Nieuw   Wijziging   Beëindiging 

Naam:     ………………………………………………………… 

Adres/Woonplaats of appartement ………………………………………………………… 

Televisie-
aansluiting 

 
Nee Ik hoef geen Tv-aansluiting Een Westerkim Tv-

aansluiting wordt standaard 
met een snelle vaste 
Internetverbinding geleverd. 
Hebt u nu een privé Tv-
abonnement dan dient u dit 
zelf op te zeggen. 

 
JA Ik neem een Tv-aansluiting 

Vaste 
telefoon-
aansluiting 

 
Nee Ik hoef geen vaste telefoonaansluiting  

 
JA Ik neem een telefoonaansluiting 

Maak vervolgens een keuze uit een van de 
onderstaande situaties 

 

 
 

Ik heb nu geen vaste telefoonaansluiting 
U krijgt van de Westerkim 
een eigen vast telefoon-
nummer 

 Ik heb al vaste telefoon met een privé 
abonnement*. Mijn netregio is niet 
(0528). 

 
Ik heb al vaste telefoon met een privé 
abonnement*. Mijn nummer uit de 
netregio (0528) wil ik meenemen naar 
de Westerkim 
 
Mijn huidige telefoonnummer is 

0528   
 
Mijn huidige aanbieder is 

 KPN 

 Ziggo 

 Anders, nl. 

…………………………………………….. 

* Het privé abonnement 
dient u zelf op te zeggen bij 
uw huidige aanbieder per 
datum dat u verhuist. 
 
Voor tijdige afhandeling van 
nummerbehoud dient u bij 
voorkeur ten minste 15 
werkdagen voor de 
verhuisdatum: 
- Het abonnement bij uw 

huidige aanbieder op te 
zeggen 

- Dit aanvraagformulier en 
evt. bijlagen in te leveren 
bij de Westerkim 

Op de factuur van de huidige aanbieder staan de volgende 
klantgegevens: (U kunt ook de laatste factuur of een kopie bijvoegen) 
 
Naam:  ………………………………………………………….. 

Adres:  ………………………………………………………….. 

Woonplaats: ………………………………………………………….. 

Klantnummer: ………………………………………………………….. 

Gewenste ingangsdatum: (DD-MM-JJJJ) -- 

Lever dit aanvraagformulier s.v.p. zo snel mogelijk in t.a.v. de Administratie 
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