
	  

Kalkovenweg 28 
2401 LK  Alphen aan den Rijn 

 
 

 
 

Opzegformulier diensten Smart development 
	  
Kruis hieronder de dienst aan die u wilt opzeggen: 
 

 Domeinnaam i.v.m. verhuizen 
 Domeinnaam opheffen bij registrar per verval datum 
 Webhosting 
 Webshop / website pakket / Facebookshop / Mobiele website 
 Mailhuis 

 

 Narrowcasting	  
	  Hosted Exchange	  
	  POP-account	  
	  24/7 Support	  

	  
Klantnummer   

Naam  

Adres  

Postcode  

Plaats  

Domeinnaam  

E-mailadres  

Opzeg datum  

 
Informatie betreffende opzeggen: 
Opzeggingen conform de voorwaarden, uitsluitend schriftelijk aangetekend of per e-mail naar support@smartdevelopment.nl minimaal drie 
maanden voor de afloopdatum door de daadwerkelijke eigenaar/houder, indien hieraan niet is voldaan blijft u volledig aansprakelijk voor de 
reeds verschenen cq nog te verschijnen facturen. 
 
Het simpelweg verhuizen van uw abonnement zonder het in acht nemen van de voorwaarden van opzegging zal u niet ontslaan van uw 
betalingsverplichtingen. 
 
Het advies om het aangetekend te verzenden wordt gedaan vanuit het oogpunt dat u dan een bewijs van verzending heeft, indien u op een 
andere wijze de opzegging aan ons doet toekomen is dit voor eigen risico. 

 

Indien een opzegging ons heeft bereikt ontvangt u ten alle tijden een bevestiging van onze administratie. Na deze bevestiging kunt u voor 
een eventuele verhuizing de gegevens opvragen. 
 
 
Alleen compleet door de eigenaar ingevulde formulieren zullen verwerkt en gezien worden als opzegging. Niet compleet of niet door 
eigenaar ingevulde formulieren zullen niet als opzegging verwerkt worden. Dit formulier is conform waarheid door de eigenaar van de 
domeinnaam ingevuld. Tevens is een legitimatie van de ondertekenaar of legitimatie van de gerechtigde ondertekenaar namens een bedrijf 
verplicht mee te sturen of te faxen. 
 

Datum   

Naam  

Handtekening  

 
Ik	  ben	  er	  mij	  van	  bewust	  dat	  als	  ik	  de	  domeinnaam	  niet	  tijdig	  verhuis	  deze	  door	  de	  registrar	  gedelete	  wordt	  en	  ik	  dan	  zelf	  verantwoordelijk	  ben	  
voor	  de	  kosten	  van	  heractiveren.	  


