
Autorisatiebrief

Bedankt dat u Skype voor Bedrijven kiest als serviceprovider voor uw bedrijf. Om uw huidige 
telefoonnummers over te dragen naar Skype voor Bedrijven, werken we samen met uw vorige 
serviceprovider om ervoor te zorgen dat de service probleemloos wordt overgedragen. 

Dit formulier moet worden ingevuld en verzonden aan Skype voor Bedrijven voordat uw 
nummers kunnen worden overgedragen.  

Uw huidige serviceprovider heeft deze brief nodig als bewijs dat u uitdrukkelijk hebt 
aangevraagd en goedgekeurd dat uw service en telefoonnummers worden overgedragen naar 
Skype voor Bedrijven. Door de onderstaande informatie in te vullen en deze brief te 
ondertekenen en dateren, autoriseert u ons om het overdrachtsproces van uw service en 
telefoonnummers naar Skype voor Bedrijven te starten.  

BELANGRIJK 

Dien geen opdrachten voor servicewijzigingen voor deze telefoonnummers in bij uw huidige 
serviceprovider. Deze overdracht wordt daardoor vertraagd of geannuleerd. Als u gaat 
verhuizen, moet u uw huidige adres gebruiken en niet uw nieuwe adres. 

U moet dit doen om de overdracht van de vermelde telefoonnummers te autoriseren. 

Ik erken dat het mijn verantwoordelijk is te zorgen voor het beëindigen of wijzigen van andere 
services die worden geleverd door de huidige Communicatieprovider. 

Ik begrijp dat deze gegevens, geleverd aan de Nieuwe communicatieprovider om de poort in te 
schakelen, mogelijk worden vrijgegeven aan de Oude communicatieprovider in verband met het 
overdragen van de vermelde telefoonnummers. Dit document is 3 maanden geldig vanaf de 
datum van ondertekening. 

Aan (ontvangende Provider of 
Serviceprovider): 

Van (verzendende Provider of 
Serviceprovider): 

Naam: Colt Telecommunications Naam: 



Klantgegevens: 

OPMERKING:  De naam en adresgegevens van de klant moeten worden weergegeven zoals 

beschikbaar op de meest recente factuur van de Huidige communicatieprovider voor de 

service die is gekoppeld aan detelefoonnummers, of, als een dergelijke factuur niet aanwezig 

is, zoals bekend bij die Communicatieprovider.  

Naam van de klant: Btw-nummer: 

Adres (installatieadres): 

Telefoonnummers (over te dragen): 



Handtekening voor autorisatie: 

Naam ondertekenaar:  Datum: 
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