In te vullen door ATA:
Datum binnenkomst:

/

/

Abonneenummer:
Locatie:

Persoonlijke veiligheid

Aanvraagformulier SimpelGo
Gegevens cliënt (s.v.p. invullen in blokletters)
Naam + voorl. q M q V:
Adres:

Postcode:

Woonplaats:

Telnr:

E-mail:

q Heb ik nog niet

Skype naam:

q Heb ik nog niet

Gegevens aanvrager (alleen indien anders dan cliënt)
Naam:

Telnr. privé:

E-mail:

Telnr. werk:

Kies een abonnementsvorm 2
q ATA SimpelGo met Beeldcontact (€ 6,50 per maand)
(basisabonnement voor eenvoudig internetten met beeldbellen, op basis van een jaarcontract. Naar een jaar
per maand opzegbaar.)
q ATA SimpelGo Gerust Idee (8,50 per maand)
	(Uitbreiding van het basisabonnement met een digitale welzijnsmelder, op basis van een jaarcontract. Naar
een jaar per maand opzegbaar.)
Extra Diensten
q  Beeldbellen met de zorgcentrale van ATA

(€ 7,50 per maand)

q  Groepsles ATA SimpelGo + installatie		

(€ 29,95 eenmalig)

q  Privéles ATA SimpelGo + installatie		

(€ 59,95 eenmalig)

Waar kent u ons van?

												

												Z.O.Z.

Machtiging doorlopende SEPA Incasso (algemeen)
Naam incassant:

Stichting ATA

Land incassant:

Nederland

Adres incassant:

James Wattstraat 71

Incassant ID:

NL72ZZZ412127750000

Postcode/woonplaats incassant: 1097 DL Amsterdam

Kenmerk machtiging: 1

(in te vullen door Stichting ATA)
			

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan:
• Stichting ATA om gedurende de abonnementsperiode incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om de
eenmalige en maandelijkse abonnementskosten van uw rekening af te schrijven
• Uw bank om gedurende de abonnementsperiode genoemde bedragen van uw rekening af te schrijven
overeenkomstig de opdracht van Stichting ATA

Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken
na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.
Naam:
Adres:
Postcode/woonplaats:
Land:
IBAN- Bank rekeningnummer:

Ondertekening
Dit document dient ondertekend te worden door de rekeninghouder(s) of gevolmachtigde(n).
Plaats en datum:
Naam:

Handtekening:

Mail dit formulier naar ata@alarmering.nl

Stichting ATA | Postbus 94305, 1090 GH Amsterdam | James Wattstraat 71, 1097 DL Amsterdam
T 020 592 31 31 | ata@alarmering.nl | www.alarmering.nl

