
                                                     Mutatieformulier hostingpakket 
 
Dit formulier opsturen aan de hostingprovider, die de wijziging vervolgens verwerkt.  
Dit kan per faxnummer 0871-901 512 of per post aan: MaXiWeb, Rapenburg 51, 4581 AB  Vogelwaarde.  
Gebruik voor elk domein een nieuw formulier (maak eventueel kopieën). 
 
Naam (tekenbevoegd volgens KvK): . 
     ----------------------------------------------------------------------------------- 
Functie:     . 
     ----------------------------------------------------------------------------------- 
Organisatie/bedrijf:   . 
     ----------------------------------------------------------------------------------- 
Adres (geen postbus):   . 
     ----------------------------------------------------------------------------------- 
Vestigingsplaats:    . 
     ----------------------------------------------------------------------------------- 
Telefoon + faxnummer:   . 
     ----------------------------------------------------------------------------------- 
Domeinnaam:       www. 
     ----------------------------------------------------------------------------------- 
Upgrade/downgrade:  
Van (huidigepakket): 
0 basic pakket  (domeinregistratie + pointer of 1 homepage + 1 popmailaccount, 0,5 GB). 
0 midi pakket  (domeinregistratie + 10 MB website + 5 popmailaccounts, 1 GB). 
0 maxi pakket  (domeinregistratie + 30 MB website + 10 popmailaccounts, 2 GB). 
0 mega pakket  (domeinregistratie + tot 500 MB website + ASP+ onbeperkt popmailaccounts, 8 GB). 
Naar (toekomstig pakket): 
0 basic pakket  (domeinregistratie + pointer of 1 homepage + 1 popmailaccount, 0,5 GB). 
0 midi pakket  (domeinregistratie + 10 MB website + 5 popmailaccounts, 1 GB). 
0 maxi pakket  (domeinregistratie + 30 MB website + 10 popmailaccounts, 2 GB). 
0 mega pakket  (domeinregistratie + tot 500 MB website + ASP+ onbeperkt popmailaccounts, 8 GB). 
0 opheffing domein Vul ook een opheffingsformulier in. Houdt rekening met de opzegtermijn! 
 
Wijziging opties:  
0 Extra POP3 account(s)  (bijvoorbeeld: uwnaam@uwinternetsite.nl)  aantal: ____ X 
0 Einde POP3 account(s)  
 

specificatie e-mailaccount(s): ----------------------------------------------------------------------------------- 
 
 (gebruik eventueel bijlagen) ----------------------------------------------------------------------------------- 
 
     ----------------------------------------------------------------------------------- 
 
0 Setup extra subdomein (bijvoorbeeld: subdomein.uwinternetsite.nl) aantal: ____ X 
 

specificatie subdomein(en): ----------------------------------------------------------------------------------- 
 
 (gebruik eventueel bijlagen) ----------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
“Upgrading” gaat in per zo snel mogelijk na ontvangst van het verzoek. Voor upgrading of extra e-mail adressen of 
subdomeinen met een aantal dat het aantal in uw huidige pakket overstijgt, ontvangt u een aanvullende factuur.  
 
“Downgrading” gaat in per de eerst volgende ‘verjaringsdatum’. Houdt u rekening met de geldende opzegtermijn! 
 
Aldus getekend voor akkoord met deze bestelling na kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden: 
 
Datum:     . 
 
Handtekening:    . 
 
 
Tarieven excl. BTW -  Zie actuele tarieflijst en voorwaarden. Te voldoen bij vooruitbetaling na ontvangst factuur. 


