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Machtigingsformulier 
 

Met dit machtigingsformulier geeft de klant de toestemming aan een vertegenwoordiger of 
afgevaardigde om in zijn of haar naam op te treden voor aanvragen gericht aan Proximus alsmede het 
ondertekenen van documenten of contracten die het voorwerp uitmaken van de machtiging zoals 
hieronder gespecifieerd. 

Zowel klant als vertegenwoordiger dienen meerderjarig te zijn. 

1.1 Klant 
Gelieve onderstaand formulier in te vullen met de informatie die betrekking heeft op de klant (de 
eigenlijke begunstigde van de producten en houder van het contract). 

Voornaam 

 

Achternaam 

 

 Adres 

 

 Geboortedatum 
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□ Bestaande klant bij Proximus  

Klantnummer (Dit vindt u terug op de factuur) 

 

 

 
□ Nieuwe klant bij Proximus 

Telefoonnummer 

 

 

E-mailadres 

 

 

1.2 Vertegenwoordiger of afgevaardigde 
Gelieve onderstaand formulier in te vullen met informatie die betrekking heeft op de afgevaardigde die 
optreedt in naam van de klant. 

Voornaam 

 

Achternaam 

 

Geboortedatum 

 

Identiteitskaart -of paspoortnummer 
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1.3 Onderwerp van de machtiging 
 

□  Bestelling  (nieuw, wijziging of opzegging product) 

□ Toegang tot of wijziging persoonsgegevens  (verhuis, administratieve vraag of 
wijziging) 

□ Vraag tot informatie over facturen of betalingen 

□ Vraag m.b.t. de AGV rechten van de betrokkene (informatie bekomen over 
persoonsgegegevens, wijziging opt-in/opt-out voorkeuren, …) 

□ Andere: 

 

De klant geeft hierbij de toestemming om zijn of haar identiteitsdocument (geen kopie maar wel het 
originele document) toe te voegen voor een geldigheidscontrole door Proximus en zijn of haar 
identiteitsgegevens te verzamelen door middel van een automatische uitlezing van zijn eID in de winkel. 

 

De vertegenwoordiger geeft hierbij de toestemming om zichzelf te identificeren door middel van één van 
de methodes voorgesteld door Proximus in de winkel (automatische uitlezing van eID of ITSME). 
Proximus zal tijdelijk de voornaam, achternaam, geboortedatum en adres van de vertegenwoordiger 
bewaren voor fraudedetectie-doeleinden. 

 

Deze machtiging heeft een geldigheidsduur van 7 kalenderdagen vanaf de datum van ondertekening 
door de klant. 

 

 

Datum: ….…. / ….….…. / …………….      Datum: ….….…. / ….….…. / ……………. 

Handtekening klant       Handtekening afgevaardigde 
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