
Machtigingsformulier 

Met dit formulier kunt u iemand machtigen om ook namens u contact te hebben met de 
afdeling klantenservice van Omnibuzz. Dit kan bijvoorbeeld uw zoon/dochter zijn, uw 
buurvrouw, een kennis, of iemand anders.  

Kruis aan welke optie(s) met betrekking tot de machtiging(en) van toepassing is: 

1 Gebruik maken van het klantportaal: 
Hiermee machtigt u de desbetreffende persoon ook voor de andere twee opties, 
namelijk: 1) voor het opvragen en wijzigen van Persoonlijke gegevens opvragen 
en wijzigen en 2) voor het opvragen van mijn financiële gegevens. Vult u deze 
optie in als te geven machtiging, dan kunt u optie 2 en 3 overslaan en doorgaan 
met het invullen van uw gegevens en van de door u gemachtigde persoon. 

2 Persoonlijke gegevens opvragen en wijzigen: 

3 Opvragen van mijn financiële gegevens: 

Uw gegevens als klant van Omnibuzz: 
Voorletters + achternaam:  ________________________________________ 
Pasnummer: ____________________________________________________ 
Geboortedatum:  ________________________________________________ 
E-mailadres:  ____________________________________________________

Handtekening:  __________________________________________________ 

Gegevens van de door u gemachtigde persoon: 
Voorletters + achternaam:  ________________________________________ 
Geboortedatum:  ________________________________________________ 
E-mailadres (voor klantportaal):  ____________________________________
Relatie tot de klant:  ______________________________________________

Handtekening:  __________________________________________________ 

Het is belangrijk dat zowel u als uw gemachtigde het formulier volledig invult en ondertekent. 
Als u het formulier beiden heeft ondertekend, kunt u het formulier opsturen. Dit kan op twee 
manieren. U kunt het scannen en mailen naar: info@omnibuzz.nl of uitprinten en opsturen aan: 
Omnibuzz, Postbus 99, 6160 AB Geleen. 

Uw persoonsgegevens worden zonder uw toestemming niet gedeeld met derden. Toestemming 
kunt u verlenen middels dit machtigingsformulier. Zie onze privacyverklaring voor meer 
informatie over het beschermen van uw persoonsgegevens via www.omnibuzz.nl.  



 

 

Toelichting machtigingen 
 

1. Gebruik maken en inzien van het klantportaal 
 

U geeft de gemachtigde toestemming om het klantportaal in te zien en te gebruiken voor de 
volgende aspecten:  
 
» Ritten boeken 
» Ritten annuleren 
» Inzien van geplande ritten  
» Inzien van rithistorie 
» Inzien van verbruikt en huidig budget 
 

Let op 
U kunt maar één iemand machtigen om naast u gebruik te maken van het klantportaal. 
Hiermee machtigt u de desbetreffende persoon ook voor:  
» Persoonlijke gegevens opvragen en wijzigen  
» Opvragen van mijn financiële gegevens 

 

Heeft u interesse in het klantportaal, dan kunt u informatie opvragen of u aanmelden via 
mijn.omnibuzz@omnibuzz.nl. Om u aan te melden dient u uw pasnummer en naam te 
vermelden in het bericht. Het mailadres waarmee de aanmelding wordt verzonden, wordt 
tevens gekoppeld aan het account.   
 

2. Persoonlijke gegevens opvragen en wijzigen 
 

U geeft de gemachtigde toestemming om de volgende persoonlijke gegevens op te vragen en 
indien mogelijk te wijzigen:  
 
» Adresgegevens opvragen (adreswijziging kan enkel via de gemeente geregeld worden) 
» Telefoonnummer controleren/wijzigen 
» Ritinformatie opvragen (enkel betrekking op gereden ritten, ook wel rithistorie)  
» Hulpmiddelen controleren/wijzigen  
» Budget opvragen 
 

3. Opvragen van mijn financiële gegevens 
 

U geeft de gemachtigde toestemming om de volgende financiële gegevens op te vragen: 
 
» Factuurgegevens opvragen (openstaande facturen, specificaties van factuur etc.)  
» Budget opvragen  
 

Let op 
» Omnibuzz mag geen IBAN-gegevens van klanten verstrekken.  
» Facturen mogen enkel verzonden worden naar adres dat bij Omnibuzz geregistreerd staat. 

Telefonisch kunt u meer informatie opvragen bij klantenservice.  
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