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Porteringskosten zijn eenmalige kosten, maar aan 

het gebruik van een telefoonnummer zijn ook 

jaarlijkse kosten verbonden. Deze prijzen kunt u 

vinden in onze prijslijst en op www.sysway.nl 

 

 
 

 
Met dit formulier machtigt u Sysway om uw bestaande 
telefoonnummer(s) te porteren naar Sysway en te koppelen aan 
uw account. 
 
Dit volledig ingevuld en ondertekend formulier graag e-mailen 
naar info@sysway.nl of op te sturen naar Sysway. Van 
Ommenstraat 31, 8326 CP Sint Jansklooster. U dient hier een 
kopie van een recente factuur van uw huidige provider aan toe te 
voegen. 

Klantgegevens 
Uw klantnummer:  

Bedrijfsnaam:                           (indien van toepassing)  

Naam:  

Dhr. / mevr. Dhr. / mevr. 

Adres  

Postcode:  

Woonplaats:  

Provincie  

Land:  

Telefoonnummer:  

 

Vermelding in de Telefoongids: ☐ Ja ☐ Nee 

Bedrijfsnaam:                           (indien van toepassing) ☐ Ja ☐ Nee 

Bellimiet per maand: €   

 

Bedrijfsnaam:                           (indien van toepassing) ☐ Ja ☐ Nee 

Bellimiet per maand: € …… 

 

Gaat u binnenkort verhuizen, vul dan hier uw 
nieuwe adres in: 

 

Huidige provider:   ☐ KPN       ☐ Tele2     ☐ UPC/Ziggo   ☐ …… 

Type aansluiting:   ☐ Analoog☐ ISDN      ☐ VoIP             ☐ …… 

 
Gegevens zoals bekend bij uw huidige provider *: 

Naam:  

Bedrijfsnaam:                                   (indien van toepassing)  

Adres:  

Postcode  

Woonplaats:  

* Vul hier de exacte gegevens in zoals deze op de rekening staan van uw huidige provider. 

 
 

* Exclusief OPTA kosten 
 
  

Telefoonnummer Prijs Portering 

Regionummer: 

Enkel nummer € 10,15 

Blok regionummers:  

Blok 10 / 100 nummers € 299,70 

Blok 100 / 10.000 nummers € 299,70 

Nummerblokken: 

Blok per 100 nrs. 085 € 299,70* 

Blok per 100 nrs. 088 € 299,70* 

Portering Service nummer 

0800 (kort/lang) € 76,55* 

0900 (kort/lang) € 299,70* 

Aanvraag 

NummerPortering 

Nederland 

mailto:info@sysway.nl
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      ☒ Ja, wij gaan akkoord met de Algemene Voorwaarden van Sysway welke zijn gedeponeerd bij de 

Kamer van Koophandel, in te zien op de website www.sysway.nl en op aanvraag toegezonden. 

Door ondertekening van dit formulier gaat u met Sysway een overeenkomst aan voor de duur van één jaar, 

tenzij anders is overeengekomen, waarbij tussentijds niet kan worden opgezegd. Na dit jaar geldt een 

opzegtermijn van één kalendermaand, waarbij opzeggingen schriftelijk dienen te geschieden. De kosten 

voor het gebruik van het (de) telefoonnummer(s) worden voor een geheel jaar in rekening gebracht, 

ongeacht of er gedurende dat jaar wordt opgezegd. Ondergetekende verklaart tevens dat de vermelde 

gegevens op dit formulier correct zijn ingevuld. 

Naam*: 

Datum: 

Plaats:       Handtekening klant: 

*Rechtsgeldig vertegenwoordigingsbevoegd persoon. 

Te porteren telefoonnummers: 

Losse regionummers: 1.  5.  

 2.  6.  

 3.  7.  

 4.  8.  

 

 Naam Regio: 

Blok 10 nummer: Van  t/m  

Blok 100 nummers: Van  t/m  

Blok 1.000 nummers: Van   t/m  

Blok 10.000 nummers: Van  t/m  

 

Nummerblokken  

Blok 100 nummers 085 Van  t/m  

Blok 100 nummers 088 Van  t/m  

 

Servicenummers  

0800 nummer Van  t/m  

0900 nummer Van  t/m  

 

Overige opmerkingen: 
 

 

 

 

Belangrijke informatie: 
 De portering duurt ongeveer 7 werkdagen. De periode tussen toezending van dit formulier en de 

voorgestelde porteringsdatum moet dan ook minimaal 7 werkdagen zijn; 

 Nummers kunnen alleen geporteerd worden indien deze nog niet zijn opgezegd bij de huidige 
provider. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
  
     
       Genoemde prijzen zijn inclusief 21% BTW en onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen.
  

  


