
Aanvraag-
formulier
Interact Sports Field app

Sports

Lighting
Services Met Interact Sports Field Lighting app  

kunt u de verlichting op uw sportveld 
eenvoudig bedienen.



Gegevens gebruiker 
Naam sportclub of sportfaciliteit

Contactpersoon

Telefoonnummer

E-mailadres

Gegevens Installateur
Naam installateur

Contactpersoon

Telefoonnummer

E-mailadres

Gegevens sportlocatie
Naam sportlocatie

Adres sportlocatie (straatnaam + nummer)

Geplande installatiedatum 
(onder voorbehoud van definitieve afstemming met  Signify)

Aanvraagformulier Interact Sports Field Lighting app

Gebruikers (eerste 2 gebruikers gratis)

 Naam E-mailadres                              Rol (beheerder/trainer)* Telefoonnummer

*Een trainer kan de verlichting in trainingsmode zetten; alleen een beheerder kan de verlichting in wedstrijdmode zetten

1

2

3

Sportvelden Naam veld (Cijfer, letter of combinatie)   Totaal aantal 
Type veld Max. 30 karakters     controlboxen per veld

© 2020 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. De informatie die hierin verschaft wordt kan aan wijzigingen onderhevig zijn, zonder 
voorafgaande kennisgeving. Signify geeft geen garantie met betrekking tot de juistheid of volledigheid van de informatie en is niet 
aansprakelijk voor enige actie die op basis hiervan wordt ondernomen. De informatie in dit document is niet bedoeld als een commercieel 
aanbod en maakt geen deel uit van een offerte of contract, tenzij anders overeengekomen door Signify.
Alle gebruikte handelsmerken behoren toe aan Signify Holding of andere rechthebbenden.

Geachte klant,

We hebben een aantal gegevens van u nodig om 
de koppeling van uw verlichtingsinstallatie met de  
Interact Sports app goed te kunnen laten verlopen.

Wanneer wij het formulier ingevuld retour hebben 
ontvangen, dan nemen wij contact op met uw 
installateur om de oplevering van uw systeem goed 
te laten verlopen.

Alvast bedankt voor uw bestelling. We wensen u veel  
plezier van uw nieuwe sportinstallatie!

Signify
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