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Opheffingsformulier ILC-Europe Hosted Exchange 

Door middel van dit opheffingsformulier kunt u een Hosted Exchange Account beëindigen bij ILC-Europe BV. Let op dat u het formulier 

volledig invult. Alléén volledig ingevulde formulieren kunnen worden verwerkt. Voor vragen omtrent dit formulier kunt u contact opnemen 

met de ILC-Europe Support via telefoonnummer 040 - 22 309 40 of per e-mail helpdesk@ilc-europe.nl  

Gegevens opdrachtgever: 

(Bedrijfs)naam :  

Adres :    

Postcode :  Plaats :  

Telefoonnummer :  Fax :  

Emailadres :  

 

Opheffing ILC-Europe Hosted Exchange 

Opheffing is mogelijk na het door uw met ILC-Europe BV overgekomen periode van een kwartaal, half jaar of jaar. De kosten voor de 

resterende registratieperiode blijven van kracht, tenzij voor opheffing anders is overeengekomen met ILC-Europe B.V. 

Reden van beëindiging ILC-Europe Hosted Echange :  

   

   

Gewenste ingangsdatum beëindiging :  

 

 

Opheffing gewenste abonnementen 

Naam :  Emailadres :  

Naam :  Emailadres :  

Naam :  Emailadres :  

Naam :  Emailadres :  

Naam :  Emailadres :  

Naam :  Emailadres :  

Naam :  Emailadres :  

Naam :  Emailadres :  

Naam :  Emailadres :  

Naam :  Emailadres :  

Naam :  Emailadres :  

Naam :  Emailadres :  

Naam :  Emailadres :  

Naam :  Emailadres :  

Naam :  Emailadres :  

Naam :  Emailadres :  
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Akkoordverklaring 

De aanvrager verklaart door ondertekening ILC-Europe Hosted Exchange te willen beëindigen wegens de aangegeven reden. De kosten voor 

de resterende registratieperiode blijven van kracht, tenzij voor opheffing anders overeengekomen met ILC-Europe B.V. Opzegging dient 

uiterlijk 1 maand voor einde van het lopende contract schriftelijk te gebeuren.  

 

   Naam in blokletters :  

      
 

 

 

 

 

 

Datum 

 

 

 

 

 

 

: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Handtekening 

 

 

 

 

 

 

: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit formulier volledig ingevuld faxen naar 040 – 22 309 47, mailen naar helpdesk@ilc-europe.nl of per post versturen naar: 

ILC-Europe BV 

Scherpakkerweg 9a 

5616 HP  Eindhoven  
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