Bestelbon cambio-partnerkaart
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: ............

Als partner kan je je enkel inschrijven onder het tarief waaronder de hoofdgebruiker is ingeschreven.
Instapkosten: 25€
Abonnement: 1€
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-3pl.). Een Safety Pack kost
25€ bij activatie en 4€ per maand (in CAMPUS 6€) per gemachtigd gebruiker. De activatiekost van 25€ wordt
geïnd bij de eerstvolgende 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 VAB
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!

Ik ga akkoord met volgende voorwaarden:
•
•
•

Ik voeg kopieën bij van voor-en achterkant
van mijn rijbewijs en identiteitskaart
Samen met deze inschrijving schrijf ik
onmiddellijk de instapkosten over op
rekening van cambio.
Ik verbind me ertoe een infosessie te volgen
via internet of gepresenteerd door een
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)

Bevestiging door de klant
De partnerkaart moet geregistreerd worden onder
mijn klantnummer. Als klant ben ik
verantwoordelijk voor alle plichten die het gebruik
van de kaarten met zich meebrengt zowel voor
mezelf als voor de andere personen die
ingeschreven zijn onder mijn klantnummer.

Voornaam en naam

Klantnummer

Datum en plaats
Datum en plaats

Handtekening aanvrager (partner)

Handtekening cambio-klant ( NIET de partner)

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, 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.

