
Postbus 3049

2001 DA Haarlem

Tel. 023 - 5 414 444

Fax 023 - 5 911 912

acadmin@nvd.nl

www.nvd.nl

INSCHRIJFFORMULIER ALARM- & SERVICECENTRALE

*Indien het object een bedrijfspand is, bij het inschrijfformulier een kopie inschrijving Kamer van Koophandel toevoegen.

Aansluitgegevens

Contactpersonen (minimaal drie contactpersonen vermelden)

Schakeltijdcontrole* (alleen voor bedrijven)

Aansluitnummer

Aansluitdatum

Installateur

Protocol

Overval aktief

Brand

Alarmopvolging

Objectgegevens

Risicoadres

Naam

Adres

Postcode/plaats

Telefoon

Fax

‘moet in’ geschakeld worden‘mag uit’

Maandag :

Dinsdag

De alarminstallatie

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

Zondag

Overige codekaarthouders*

Naam en voorletters

1. m/v

2. m/v

3. m/v

Automatisch incasso

Banknummer

Ten name van

Adres

Woonplaats

Naam en voorletters CKrt Codekaartnummer Telefoon 1 Telefoon 2

1. m/v

2. m/v

3. m/v

4. m/v

5. m/v

 Indien de contactpersoon reeds in het bezit is van een codekaart s.v.p. codekaartnummer vermelden. Als er geen codekaart is afgegeven, dan het vakje CKrt aankruisen.

4. m/v

*Geen contactpersonen.

Aantal:

Bijlage(n)

1.

2.

3.

Roepnaam

Handtekening voor akkoord

Datum

Cliënt

Factuur-/postadres

Naam

Adres/postbus

Postcode/plaats

Object*

E-mail

*Tijdens de schakeltijdcontrole is het pand verlaten. U mag het pand alleen betreden 
 door dit vooraf te bevestigen op 023 - 5 911 911 met uw codekaartnummer. 
 ‘Mag uit’ betekent dat de installatie zonder melding aan de alarmcentrale mag worden 
 uitgeschakeld. ‘Moet in’ betekent dat de installatie vóór de vermelde tijd moet zijn 
 ingeschakeld. 
 Met dit formulier wordt u aangesloten op de alarmcentrale van NVD Beveiligingen. 
 Een contract wordt u binnen 5 werkdagen toegezonden. Wilt u het contract 
 per omgaande retourneren i.v.m. verzekeringen uwer- en verplichtingen onzerzijds. 
 Betalingen voor aansluiting op de alarmcentrale geschieden uitsluitend vooraf. 
 Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn onze Algemene Voorwaarden voor 
 het verrichten van diensten door NVD Beveiligingen van toepassing, gedeponeerd 
 ter griffie van de Rechtbank te Haarlem onder nummer 13/2007. 
 Een uittreksel van deze Algemene Voorwaarden die onder andere een beperking 
 van aansprakelijkheid bevat, is op te vragen of te downloaden van onze website.
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: :

: :

: :

: :

: :

: :

initiator:acadmin@nvd.nl;wfState:distributed;wfType:email;workflowId:eef7d94c1e134ab79d09f5681ba30f7f



INSCHRIJFFORMULIER ALARM- & SERVICECENTRALE

Handtekening voor akkoord

Aanvullende instructies en bijzonderheden

Datum

Cliënt

BIJLAGE 1
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