
Dhr. J.H.S. Snel  
Schermerhornstraat 9/1  
3515 GD Utrecht  

Geachte Dhr. Snel,  

Hartelijk dank voor uw bestelling bij Typhone.nl. 
U heeft het volgende besteld: 

Om uw bestelling snel te kunnen verwerken, hebben we de volgende papieren van u nodig: 

1. Volledig ingevuld en ondertekend 'contract mobiele telefonie' (zie bijlage)  
2. Een duidelijke kopie van een geldig legitimatiebewijs: paspoort, rijbewijs of identiteitskaart  
3. Een duidelijke kopie van een bankpas waar uw naam en rekeningnummer goed op te zien zijn of van een recent 

bankafschrift (bijvoorbeeld via internetbankieren). Bedragen kunt u onleesbaar maken.  

Dit aanbod is geldig t/m vrijdag 25 oktober 2013 . Om van dit aanbod gebruik te maken, dienen alle bescheiden voor 
15.00 uur bij ons binnen te zijn. U kunt dit doen per e-mail naar contract@typhone.nl (snelste manier), per fax naar 
040-2353001 of per post naar:  

Typhone.nl, Postbus 7917, 5605 SH Eindhoven 

Wij sturen u het contract digitaal en per post. Het volstaat om een van beiden terug te sturen. Heeft u verder nog 
vragen? Wij zijn bereikbaar via e-mail (info@typhone.nl) en telefoon (040-2353000; iedere werkdag van 09:00 tot 
21:00 ). U kunt uw bestelling tevens volgen via www.typhone.nl /orderstatus. 

Met vriendelijke groet, 

Edgar Hofstee 

Algemeen Directeur Typhone.nl 
edgar.hofstee@typhone.nl 

Abonnement U ontvangt p/m Normaal p/m Actieprijs p/m

Vodafone Bel + SMS + Web (12 
maanden) 

Vodafone simkaart € 0,00 

Bel + SMS + Web 100 200 MB + 100 minuten + 
Onbeperkt SMS

€ 29,00 Gehele contractsperiode € 23,00 

Bel + SMS + Web Smartphone A Smartphone Prijsplan A € 0,00 

Totaal per maand € 29,00 Gehele contractsperiode € 23,00 

Aansluitkosten: (eenmalig) € 30,00

Artikel Totaal

Samsung Galaxy Young S6310 Blue € 49,00

Samsung Galaxy Tab3 8.0 WiFi White € 0,00

Verzendkosten € 6,95 

Betalingskosten € 0,00 

Totaal: Betaald via iDeal. € 55,95 

Ordernummer: 112362408  
Besteldatum: 20-10-2013  
Geldigheidsdatum: 25-10-2013 

Bestelling



Ondertekende heeft de van toepassing zijnde Algemene Voorwaarden Bedrijven en eventueel Aanvullende Voorwaarden van Vodafone NV ontvangen en aanvaard. Ondertekende geeft toestemming de bovenstaande 
(persoons-)gegevens te gebruiken bij het onderzoek naar zijn/haar kredietwaardigheid, voordat deze Overeenkomst met Vodafone NV kan worden aangegaan. Vodafone NV mag het aangaan van de Overeenkomst 
weigeren indien de persoonsgegevens zijn gewijzigd of niet volledig, onjuist of onduidelijk zijn weergegeven. Ondertekende geeft uitdrukkelijk toestemming aan Vodafone NV de (persoons-)gegevens en niet-
geanonimiseerde Verkeersgegevens te verwerken voor doeleinden zoals omschreven in artikel 3 van de Algemene Voorwaarden Bedrijven. Ondertekende gaat akkoord met alle tarieven overeenkomstig de geldende 
prijslijsten behorende bij het Abonnement en de apparatuur. Ondertekende geeft machtiging tot betaling door middel van automatische afschrijving en incasso. 

Door ondertekening van deze overeenkomst verleent u toestemming aan Vodafone om tot wederopzegging automatisch de kosten voor het gebruik van de Vodafone aansluiting(en) af te schrijven van bovenstaand 
rekeningnummer.  

Contract mobiele telefonie
Dealernaam : Typhone E-Concepts B.V. 
Dealercode : 851177 

Volledig invullen voorkomt vertraging Geldig t/m 25-10-2013 

Naam : Dhr. J.H.S. Snel Adres : Schermerhornstraat 9/1 
E-mai ladres  : sethsnel@hotmai l .com Postcode : 3515 GD 
Telefoonnummer : .................................. Woonplaats : Utrecht 

Geboortedatum : 14-03-1992 Soort  legi t imat ie *  : 

Paspoort / NL Rijbewijs 
NL Identiteitskaart / 
Verbl i j fsvergunning  

Nat ional i te i t  : .................................. Documentnummer : .................................. 

Rekeningnummer : .................................. Bankpasnummer  : .................................. 
Naam bank : .................................. Geldig tot : ..........-...........-.......... 

Abonnement (met nieuw mobiel nummer) U ontvangt p/m Normaal p/m Actieprijs p/m

Vodafone Bel + SMS + Web (12 maanden) Vodafone simkaart € 0,00 

Bel + SMS + Web 100 200 MB + 100 minuten + 
Onbeperkt SMS

€ 29,00 Gehele contractsperiode € 23,00 

Bel + SMS + Web Smartphone A Smartphone Prijsplan A € 0,00 

Totaal per maand € 29,00 Gehele contractsperiode € 23,00 

Aansluitkosten (eenmalig) € 30,00 

Plaats : .................................. Handtekening : .................................. 
Datum : ..........-...........-.......... Let op: vergeet niet de gevraagde kopieën mee te sturen. 

 

Persoonsgegevens

Legitimatie * Doorhalen wat niet van toepassing is

Bankgegevens

Abonnement (in combinatie met Samsung Galaxy Young S6310 Blue)

Ondertekening


