Activering maandabonnement veer Maassluis-Rozenburg
Gegevens abonnementhouder
Achternaam

Voorletter(s)

Tussenvoegsel(s)

Postcode

Plaatsnaam

Adres

Telefoon

E-mailadres

Geslacht

                Huisnummer

M

V

Geboortedatum

Op uw gegevens is de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) van toepassing. Indien u niet door Connexxion
wenst te worden geïnformeerd over aanbiedingen, wijzigingen in de dienstregeling e.d., kruis dan dit vakje aan.

Uw abonnement

Hulp nodig bij het invullen van uw gegevens?

|  Kijk op connexxion.nl

Graag wil ik het volgende maandabonnement op mijn kaart laten activeren:
Voetgangers
Fietsers

Bromfietsers
Motorfiets

Personenauto

Kenteken :
Kenteken :

Mijn kaartnummer is :

(te vinden op het ticket, onder de gekochte producten)
Vul a.u.b. uw aanvraag volledig in, dus ook het kenteken van uw motorfiets of personenauto.
Uw aanvraag zal binnen drie werkdagen na ontvangst worden verwerkt. U kunt hierna het abonnement op de volgende manieren op uw
pas (laten) plaatsen:
• bij de automaten op de opstelplaatsen
• via internet op water.connexxion.nl/veerpontticket
• via Connexxion Klantenservice

Betalingswijze en akkoordverklaring
Betalingswijze | Het te betalen bedrag is in één termijn vooraf verschuldigd. Betaling dient te geschieden binnen veertien dagen na

ontvangst van de factuur.

Akkoordverklaring | Door ondertekening van dit formulier bevestigt u kennis te hebben genomen van, en akkoord te gaan met de
voorwaarden zoals die verbonden zijn aan dit abonnement: de CBRB/VNPR Personenvervoercondities voor de binnenvaart. U geeft
Connexxion Water BV toestemming om de onderstaande gegevens te gebruiken voor het vervaardigen van uw maandabonnement,
het doorvoeren van wijzigingen of beëindigen van uw abonnement en om een verlengingsaanbod te doen. Connexxion verwerkt uw
gegevens in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Dit formulier is door mij naar waarheid ingevuld
Datum
Plaats

                                                  Handtekening
(ouder of voogd indien jonger dan 18 jaar
en ongehuwd)

Voor meer informatie over Connexxion en haar dienstverlening, zie connexxion.nl.

U kunt uw volledig ingevulde aanvraag mailen naar: kaartverkoop.maas-rozen@connexxion.nl
26082013

