Intakeformulier

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onze oprechte deelneming met het verlies van uw dierbare. Wij hopen u een stukje ontzorging te
kunnen bieden in deze moeilijke tijd.
Wij willen u zo goed mogelijk van dienst zijn. Derhalve verzoeken wij u dit formulier zo volledig mogelijk
in te vullen en op te sturen naar info@antwoordservicenijmegen.nl met als onderwerp “Aanmelding
1ZM”. Om vergissingen te voorkomen verzoeken wij u dit formulier digitaal of in blokletters in te vullen.
Zodra wij dit formulier hebben ontvangen zullen wij u uw doorschakelnummer en de inloggegevens
voor het InterMessenger berichtensysteem toezenden. Wij dragen er zorg voor dat uw doorschakeling
z.s.m. geactiveerd wordt:
• Op werkdagen van 8.00 – 18.00 uur binnen 2 uur
• In het weekend van 10.00 – 16.00 uur binnen 4 uur
• ’s Avonds en ’s nachts binnen 12 uur
Wij zullen de activatie per SMS aan u melden.
Opdrachtgever / contactpersoon:
Relatie tot de overledene:
Adres:
Postcode en Plaats:
Telefoonnummer (vast):
Telefoonnummer (mobiel):
E-mailadres:
Uitvaartverzorging:
Telefoonnummer:

Dhr. /Mevr.

Wanneer u niet wenst dat wij bepaalde informatie aan uw bellers verstrekken, verzoeken wij u de
desbetreffende onderstaande velden niet in te vullen!
Overledene:
Geboortedatum:
Datum van overlijden:
Plaats van overlijden:
Gelegenheid tot afscheid nemen?
Locatie:
Adres:
Postcode en Plaats:
Soort uitvaart:
Datum en tijdstip:
Locatie:
Adres:
Postcode en Plaats:

Dhr. /Mevr.
Roepnaam:

ja / nee

Wij stellen het zeer op prijs wanneer wij van u een rouwkaart mogen ontvangen.

Welke telefoons zal u naar verwachting naar ons door gaan schakelen?
Naam
m/v Telefoonnummer

Relatie tot de overledene

Zal u het telefoonnummer van de overledene doorschakelen?
Telefoonnummer:
Betreft dit een zakelijk telefoonnummer?

ja/nee
ja/nee

Indien het een zakelijk telefoonnummer betreft, vult u dan a.u.b. de volgende velden in:
Wenst u voor het zakelijke nummer een afzonderlijk doorschakelnummer te ontvangen?
ja/nee
Firmanaam:
Adres:
Postcode en Plaats:
E-mailadres:
Website:
Bij een zakelijk telefoonnummer zullen wij de berichten verzenden naar bovengenoemd e-mailadres
en ontvangt u van ons afzonderlijke inloggegevens voor InterMessenger.
Overige informatie die voor ons van belang kan zijn:

Ondertekening:
Hiermee geeft u Antwoordservice Nijmegen opdracht tot het in stand brengen van een doorschakeling
voor telefoonbeantwoording. Op al onze diensten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Voor de vastgestelde tarieven en de algemene voorwaarden verwijzen wij u naar:
http://antwoordservicenijmegen.nl/uitvaartdiensten-aanvullende-informatie-en-tarieven/

Plaats:

Datum:

Opdrachtgever:
Handtekening:

Dhr. /Mevr.
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