
                                                                                                                                                    
 

 Klantnummer: 

(in te vullen door cambio) 

 

  

    
  
 

 

 

 

 

 

 

              
 
Bestelbon cambio-kaart | Brussel’Air Premie1  
 

  

• Persoonlijke gegevens 

 

 Achternaam:                                                   Voornaam:  

 Straat en huisnummer:  

 Postcode en woonplaats:  

 Tel privé/GSM:                                               

 E-mailadres:  

 Geboortedatum, -plaats:  

 (Beroep):                                                  

 Identiteitskaartnummer:  

 Rijbewijsnummer:                                         Categorie : B – C – D - E  

 Plaats en uitgiftedatum rijbewijs: 

•  Bankgegevens (domiciliëring is verplicht bij het Start-tarief) 

 IBAN:                                                                      BIC:  

 Rekeninghouder:                                                      Bank:   

 

 

 

 

 

 

• Contractgegevens  

  Datum begin contract: 

   Tarief         Instapkosten        Maandelijks abonnement        Financieringsbijdrage  

  O START                  /                                   /                                   (te bepalen)*  

  O BONUS                /                                  4 €                                       500 € 

  O COMFORT           /                                  18 €                                                        500 €                                                 
   

De som van de financieringsbijdrage komt overeen met uw gebruikslimiet. Dit wil zeggen dat u geen 
factuur mag ontvangen waarvan de som hoger is dan uw financieringsbijdrage. Inclusief in deze limiet is de 

som van uw openstaande facturen, de schattingen van uw reservaties en  toekomstige reservaties, dit geld 
steeds tot de volgende facturatie. Dit bedrag wordt terugbetaald bij het beëindigen van uw contract.  
 

*U kan binnen het Start tarief de financieringsbijdrage zelf bepalen door een schatting te maken 

van wat uw maandelijkse ritten zullen zijn. De minimumprijs is 150 euro. Gelieve de som van 

uw financieringsbijdrage te bepalen:                  € 

                                                           
1 In het 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, kunnen 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. 



                                                                                                                                                    
 
 

• Het Safety Pack  

Met een Safety Pack kan ik mijn financiële aansprakelijkheid in geval van schade beperken tot 

200 euro (in plaats van 1000 euro). Het kost 25 euro bij activatie en 4 euro per maand  

Ik wens een Safety Pack:                    Ja              /                 Nee 
 

 

 

 

Dit Safety Pack wordt zonder tegenbericht van mijnentwege maandelijks verlengd. Deze optie kan op elk 

moment aan uw contract toegevoegd of opgezegd worden.   

 

 

• MoBIB kaart  

Uw MoBIB-kaart kan ook dienen als cambio-kaart. Om dit mogelijk te maken hoeft u enkel een 

recto/verso copie te sturen van uw kaart zodat wij dit in ons systeem kunnen ingeven. Wij hebben 

ook een pin code nodig (4 cijfers) dat u persoonlijk mag kiezen:  

 

 

• Facturatie en domiciliëring 

 

Ik wens mijn factuur te ontvangen:                               Per mail         /            Per post  

 

 

 

 

Ik wens mijn factuur per domiciliëring te betalen:           Ja                /             Nee 

Factuur per domiciliëring betaald + factuur per mail ontvangen = maandelijkse korting van 1€!2 

 

Door ondertekening van dit bestelformulier geeft u toestemming aan: 

1. Optimobil Brussel een opdracht te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening te 

debiteren.  

2. Uw bank om een bedrag van uw rekening te debiteren overeenkomstig de opdracht van 

Optimobil Brussel. 

 

Een verzoek tot terugbetaling moet binnen de 8 weken na de datum van de debitering van het bedrag van uw rekening 

worden ingediend. U ontvangt de mandaatreferte bij uw eerste factuur.  

 

Ik ga akkoord met volgende voorwaarden3:  

1. Ik voeg kopieën bij van mijn rijbewijs en identiteitskaart.  

2. Ik betaal de instapkosten en financieringsbijdrage aan cambio. 

3. Ik volg een infosessie online of in een cambio kantoor : op         /          /  

4. Ik aanvaard de Algemene Voorwaarden en de prijslijsten van cambio. 

5. Ik wens een cambio-kaart te bestellen. 

                                 Datum en plaats                                                           handtekening aanvrager 

                                                           
2 De korting wordt geactiveerd nadat de premie afgelopen is. 
3 Onder voorbehoud van goedkeuring door onze verzekeringsmaatschappij. 

 

 Theresianenstraat n°7A – 1000 Brussel 

      Brussel@cambio.be  / 02/227.93.02 
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