Bestelbon cambio-kaart – Brussel’Air Premie
Terugsturen naar:
Optimobil Brussel nv – cambio
Theresianenstraat 7 A-C
1000 Brussel
IBAN: BE03 7370 0799 6984
BIC: KREDBEBB
Schuldeisersidentificatie: BE18ZZZ0479561664

Klantnummer (in te vullen door cambio):
Persoonlijke gegevens
Voornaam & achternaam
Straat & huisnummer
Postcode & woonplaats
GSM

Tel privé

Tel werk

E-mailadres
Geboortedatum

Geboorteplaats

Identiteitskaartnummer

Rijbewijsnummer

Categorie rijbewijs

Plaats van uitgifte rijbewijs

Uitgiftedatum rijbewijs

Vervaldatum rijbewijs

Contractgegevens
Datum begin contract:

Meest gebruikte cambio-stad:

Tarief
Instapkosten Maandelijks abonnement Financieringsbijdrage (terugbetaald bij opzegging)
O START
€0
€0
Min € 150
O BONUS
€0
€4
€ 500
O COMFORT
€0
€ 18
€ 500
O CAMPUS
€0
€0
€ 150
Het bedrag van deze financieringsbijdrage is tevens uw gebruikslimiet die je niet mag overschrijden. Hiervoor
wordt rekening gehouden met het totale bedrag van de nog openstaande facturen, een schatting van de nog
niet verwerkte ritten en van toekomstige reservaties.
Indien u het START-tarief gekozen heeft, kunt u zelf uw financieringsbijdrage kiezen (min. 150€). Geef hier
het bedrag op:
Financieringsbijdrage in het START-tarief .................€
Met een Safety Pack kan ik mijn financiële aansprakelijkheid in geval van schade (omnium of wettelijke aansprakelijkheid)
beperken tot 200 € franchise (400€ voor de klasse ‘VAN Cargo – 3 pl.’). Een Safety Pack kost 25€ bij activatie en 4€ per
maand (in CAMPUS 6€ per maand) per gemachtigd gebruiker. De activatiekost van 25€ wordt geïnd bij de 1ste factuur.

O Ja, ik wens een Safety Pack (duid aan indien van toepassing)
Dit Safety Pack wordt zonder tegenbericht van mijnentwege maandelijks verlengd.

Kortingen
Leden of abonnees van onze partners hebben recht op een korting. Meer info op onze website. Kortingen zijn
niet cumuleerbaar. Ik heb een abonnement op / Ik ben lid van:
O Taxistop
O VAB
O MIVB
O Andere partners / Actiecode:
 O Ja, ik heb een Mobibkaart, met Mobibkaartnummer:
Vergeet niet een kopie van uw abonnement of lidkaart mee op te sturen!
Bankgegevens

IBAN
BIC

Bank

Rekeninghouder

Facturatie en domiciliëring (duid aan wat past)
Factuur per domiciliëring betaald + factuur per mail ontvangen = Maandelijkse korting van 1 €*
O Ik wens mijn factuur per mail te ontvangen
O Ik wens mijn factuur per post te ontvangen
O Ik wens mijn factuur per domiciliëring te betalen (domiciliëring is verplicht bij het Start & Campus-tarief)
O Ik wens mijn factuur niet per domiciliëring te betalen
Door ondertekening van dit bestelformulier geeft u toestemming aan (A) Optimobil Brussel een opdracht te sturen naar uw bank om
een bedrag van uw rekening te debiteren en (B) uw bank om een bedrag van uw rekening te debiteren overeenkomstig de opdracht
van Optimobil Brussel. U kunt een Europese domiciliëring laten terugbetalen. Vraag uw eigen bank naar de voorwaarden. Een
verzoek tot terugbetaling moet binnen de 8 weken na de datum van debitering van het bedrag van uw rekening worden ingediend.
U ontvangt de mandaatreferte bij uw eerste factuur.
*Deze korting gaat in vanaf het moment dat cambio een bevestiging van uw domiciliëring ontvangt van uw bank. De korting geldt
niet voor klanten die genieten van een volledige korting op het maandabonnement en dit voor de periode dat zij van deze
voordeelactie genieten.

Ik ga akkoord met volgende voorwaarden:
•

•
•

Het opsturen van een scan van voor -en achterkant van rijbewijs en identiteitskaart per mail, wordt beschouwd als de
ondertekening van de bestelbon. Indien de kopieën worden verstuurd per post, is het noodzakelijk om een ondertekend
exemplaar van de bestelbon toe te voegen.
Samen met deze inschrijving schrijf ik onmiddellijk de instapkosten en financieringsbijdrage over op rekening van cambio.
Ik verklaar een infosessie te volgen via internet of gepresenteerd door een cambio-medewerker.

(Ik woonde deze sessie al bij, namelijk op ...../...../20.... te ................................................ (stad).)
Ik aanvaard de Algemene Voorwaarden en de prijslijsten van cambio en wens een cambio-kaart te bestellen.
(Onder voorbehoud van goedkeuring door onze verzekeringsmaatschappij)

Datum en plaats

Handtekening aanvrager

In geval van aansluiting bij cambio worden de persoonlijke gegevens van de klant opgeslagen in het gegevensbestand van cambio. Eigenaar van dit bestand
is cambio. Het doel van de gegevensverwerking is het voldoen aan de vraag van de klant en hem op de hoogte te houden van de activiteiten van cambio.
Het doorgeven van gegevens om commerciële redenen is uitgesloten. In het kader van door cambio afgesloten partnerschappen, ku nnen de persoonlijke
gegevens ook worden doorgegeven aan deze partners, waarvan de klant lid is. De klant kan de gegevens opvragen en laten corrigeren door te schrijven
naar cambio Brussel, Theresianenstraat 7A-C, 1000 Brussel.

