
AANVRAAGFORMULIER WIJZIGING POSTPAID MOBIEL / VASTE TELEFONIE e/o INTERNET 

 

  

 

 
   

 DEBITEURENNUMMER AANSLUITNUMMER   

Deze wijziging is van toepassing op de overeenkomst voor mobiele -, vaste telefonie -, en/of internet aansluiting tussen het Telecommunicatiebedrijf Suriname  

(hierna: “TELESUR”) en klant: 

GEGEVENS Voornaam   

 Achternaam   ☐ M ☐ V 

☐ PRIVE   Telefoon/ Mobiel nr. E-mail    

☐ ZAKELIJK 

   

  Bedrijfsnaam      

  KKF nummer      

 

 AANSLUITADRES Straatnaam   Huisnummer   

 Woonplaats District     

 CONTACTADRES    

  Straatnaam   Huisnummer   

  Woonplaats District     

       

LEGITIMATIE ID nummer  AUB een kopie van de ID kaart/ Rijbewijs / Paspoort toevoegen   

AANVRAGER  ____________________________________________________ 

KEUZE Optie 1. ☐ Verhuizing Optie 2. ☐ Naamswijziging Optie 3. ☐ Adrescorrectie Optie 4. ☐ Overschrijving naar een ander Debiteur  

 NIEUWE/  

 JUISTE GEGEVENS Voornaam      

 Achternaam   ☐ M ☐ V 

 

 Debiteurnummer ID nummer nieuwe Debiteur   
  AUB een kopie van de ID kaart/ Rijbewijs / Paspoort toevoegen 

 

 AANSLUITADRES Straatnaam   Huisnummer   

 Woonplaats District     

       

ONDERTEKENING De Algemene Voorwaarden voor de Telecommunicatiediensten van Telesur zijn van toepassing op deze wijziging(-en). Een exemplaar hiervan is 

verstrekt aan de klant. De overige bepalingen van de overeenkomst tussen Telesur en de klant inzake de afgenomen dienst(-en) waarop deze 
wijziging(en) betrekking heeft (hebben) blijven van kracht. Met de ondertekening van dit aanvraagformulier  verklaart de klant, kennis te hebben 
genomen van eerder genoemde  voorwaarden en verklaart tevens  akkoord te gaan  met de gemaakte keuze tot wijziging.  

 

 

 DATUM  

HANDTEKENING  
 

 

 

 

   HANDTEKENING Nieuwe Debiteur   

TELESUR Klantenservice 152  

klantenservice@telesur.sr | www.telesur.sr 

AANVRAAGFORMULIER WIJZIGING POSTPAID MOBIEL / VASTE TELEFONIE e/o INTERNET  

Invullen als verschillend 

van het aansluitadres 

Alleen invullen bij 

zakelijke klant 

Invullen als gekozen 

voor Optie 4. 

 

Indien gekozen

voor Optie 4.

klik hier voor het toevoegen van kopie ID van de nieuwe Debiteurklik hier voor het toevoegen van kopie ID 

mailto:klantenservice@telesur.sr
http://www.telesur.sr/
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