
 

 

 
Opzeggingsformulier PRO Fiscaal All-in 
 
Vul onderstaand opzegginsformulier in om uw PRO Fiscaal All-in stop te zetten. 
 

• Zodra wij het systeem, samen met dit formulier, in goede staat hebben ontvangen, zullen wij uw 
abonnement per ontvangstdatum stopzetten. Tevens zal de automatische incasso gestopt worden. U 
bent betaling verschuldigd tot en met de datum van ontvangst van de hardware. U ontvangt een 
email via onderstaand emailadres zodra wij de opzegging hebben verwerkt. 

• Een abonnement heeft een initiële (en vaste) looptijd van één jaar na ingangsdatum en kan 
tussentijds worden opgezegd doch de opzegging wordt pas effectief nadat de periode van 1 jaar is 
verstreken. Zoals vermeld in artikel 8.5 van de algemene voorwaarden. 

• Indien het abonnement korter heeft geduurd dan 36 maanden, dient tevens de hardware en 
simkaart naar TrackJack Europe b.v. opgestuurd te worden. Indien TrackJack de hardware behorend 
bij het desbetreffende, opgezegde abonnement, niet heeft ontvangen, wordt eenmalig een bedrag 
van € 200,- in rekening gebracht, ter compensatie van de kosten van de Hardware en simkaart. 

• Indien u niet weet waar het systeem is ingebouwd in uw auto, kunt u contact opnemen met onze 
klantenservice via telefoonnummer 010- 8200190  

• Denkt u er aan om een export te maken van uw rittenregistratie, voor uw eigen administratie. 

• Het opzeggingsformulier dient met de hardware opgestuurd te worden naar onderstaand retour 
adres. Heeft u het systeem langer dan 36 maanden, dan kunt u het formulier ook inscannen en 
mailen naar klantenservice@trackjack.nl. 

• Het opzegginsformulier moet volledig ingevuld worden en voorzien zijn van een handtekening. 
 
Systeemcode:            ………………………………………………………………………… 
(De systeemcode vindt u bij de instellingen van het systeem en op het pasje in de verpakking. De Systeemcode bestaat uit 12 letters. 
Zonder Systeemcode kunnen wij uw opzegging niet in behandeling nemen.) (Bij meerdere systemen die opgezegd moeten worden 
mag u een Excel lijstje toevoegen) 
 
 

Retouradres 
TrackJack Europe B.V. 
Afdeling Support  
Leeuwenhoekweg 20c 
2661 CZ  BERGSCHENHOEK 
 
Uw contactgegevens 
 

Bedrijfsnaam (indien zakelijk):   …………………………………………………………………............. 

Voor- en achternaam:   …………………………………………………………………............. 

Straatnaam:    .…...……………………………………………………………............. 

Postcode en plaats:    ……………….………………………………………………………............. 

E-mailadres:     …………………………………………………………………............. 
 
 
 

Handtekening:   …………………………………………………………………................................. 

 
Datum ontvangst (in te vullen door TrackJack): ….…………………………………………............. 
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