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 AAPROTEC OVERSTAPSERVICE 

Hoe werkt het?

1. U sluit een onderhoudsabonnement af bij AAproTec 

met overstapservice.

2. U machtigt AAproTec om namens u de 

contractgegevens van uw lopende contract op te vragen 

en te beëindigen conform de geldende opzegtermijn. 

Hiervoor kan het nodig zijn dat AAproTec het originele 

contract opvraagt om te toetsen of de gestelde 

opzegtermijn conform de wettelijke regels is. Uiteraard 

zullen we hierbij alles in het werk stellen om te zorgen 

dat u niet aan langlopende contracten gebonden blijft, 

mits dit mogelijk is binnen het afgesloten contract bij uw 

huidige leverancier.

3. Namens u zegt AAproTec het contract op bij uw 

huidige leverancier. Inbegrepen in onze overstapservice 

is dat wij pas contractkosten in rekening brengen zodra 

het contract bij uw huidige leverancier opgezegd is. 

Werkzaamheden die we bij u uitvoeren voor reparaties 

etc. worden natuurlijk wel in rekening gebracht.

4. Zodra wij de bevestiging van opzegging van uw 

huidige leverancier hebben ontvangen, zullen we een 

kopie daarvan aan u toesturen.
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AAproTec machtigen

Hierbij machtig ik, ondergetekende AAproTec BV tot het opvragen van mijn 

lopende servicecontract(en) of onderhoudsabonnement(en) en namens mij 

de lopende overeenkomst binnen de wettelijke regels per eerst mogelijke 

einddatum te beëindigen.

 

   Ik verklaar dat ik namens de organisatie die ik vertegenwoordig, 

tekenbevoegd ben om deze overstapservice aan te gaan.

Naam:

Voorletters:

Organisatie:

Straat en huisnummer:

Postcode / woonplaats:

Emailadres:

Huidige contract eindigen bij:

Contractnummer (indien bekend):

Naam ondertekenaar:

Datum ondertekening:

Handtekening:



Algemene voorwaarden

1. Klant machtigt AAproTec tot opzegging van het lopende contract bij de 

huidige leverancier.

2. AAproTec is niet verantwoordelijk voor eventuele kosten die opzegging 

met zich meebrengen.

3. AAproTec kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor continuering 

van het lopende contract, of daaruitvoortvloeiende verplichtingen

4. Wanneer klant door huidige leverancier wegens wettelijk toegestane 

contractafspraken gehouden is de overeenkomst met huidige leverancier 

te continueren, zal AAproTec geen kosten in rekening brengen zolang het 

huidige contract loopt. 

5. AAproTec is gemachtigd het lopende contract op te zeggen per eerst 

mogelijke einddatum wanneer lid 4 van toepassing is.

6. Wanneer AAproTec werkzaamheden voor klant verricht wanneer 

contract bij voorgaande partij nog niet beëindigd is, zal AAproTec de 

werkelijke kosten, uren en materialen tegen de in het contact met 

AAproTec afgesloten geldende condities in rekening brengen.

7. Eveneens op deze opzegservice van toepassing zijn de actuele 

Metaalunievoorwaarden welke u kunt inzien en downloaden op onze 

website www.aaprotec.nl/algemene-voorwaarden

8. Op al onze overeenkomsten zijn van toepassing onze privacyverklaring. 

Deze is in te zien en te downloaden op onze website www.aaprotec.nl/

privacyverklaring

Bel of app   0113 20 20 49  

AAPROTEC.NL


