
Doorlopende betaling 
Mobiele Telefonie

Domicilieer uw GSM factuur met American Express en doe 3 keer voordeel:
✔ Geen herinneringskosten
✔ Maandelijks extra Membership Rewards® punten
✔ Eenmalige bonus van 2000 Membership Rewards® punten

Ik wil vanaf nu mijn GSM factuur betalen via American Express
Ik krijg een extra eenmalige bonus van 2000 punten.

Naam GSM abonnee

Voornaam GSM abonnee

GSM nummer(s)
/

/

/

✍ HANDTEKENING (VOORAFGEGAAN DOOR “GELEZEN EN GOEDGEKEURD”)

Datum
D D M M J J J J

Plaats

De facturering via uw American Express Kaartrekening gaat in binnen een termijn van 
maximum 6 weken vanaf ontvangst van dit formulier. Als u een bankdomiciliëring hebt bij uw 
Operator, wordt deze automatisch geannuleerd. Deze lastgeving wijzigt op geen enkele wijze 
de contractuele voorwaarden overeengekomen tussen de Operator en de kaarthouder of 
tussen Alpha Card en de kaarthouder. Elke betwisting met de Operator zal uitsluitend met haar 
moeten geregeld worden en Alpha Card zal hier op geen enkele wijze in moeten tussenkomen.

Met dit document machtig ik:

Operator

Orange Orange Luxemburg

Post Luxemburg

Klantnummer bij de Operator

om vanaf heden en tot de opzegging van deze opdracht, alle facturen van de vermelde GSM 
nummers te debiteren via

mijn American Express Kaartnummer
X X X X – – X X X X X

Vervaldatum

/

Ik zal mijn operator onmiddellijk op de hoogte brengen van een wijziging van het 
Kaartnummer bij verlies, diefstal, of wanneer de Kaart vervalt. Ik blijf als enige 
verantwoordelijk voor het betalen van mijn facturen.

Naam Kaarthouder

Voornaam Kaarthouder

AP
P 

RB
I_A

C 
CO

NS
 C

H 
V2

_N
L

! INSTRUCTIES

Stuur uw formulier volledig ingevuld en getekend ofwel
• per post: Alpha Card CVBA - Klantendienst - Vorstlaan 100 - B-1170 Brussel
• per fax: +32 2 675 12 48

Voor vragen kan u 24/7 terecht bij onze klantendienst op + 32 2 676 21 21.

VU: CEO, Alpha Card CVBA, Vorstlaan 100, 1170 Brussel, België – RPR Brussel – BTW BE0463.926.551
Vergund door de Nationale Bank van België (NBB) als betalingsinstelling en geregistreerd als verzekeringstussenpersoon onder het FSMA nummer 048520A.
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