Aanvraagformulier
particulier gebruik

uitgave 01-11-2016
09.461.099

A) Algemene gegevens
Naam abonnee

M/V

Bedrijfsnaam (eventueel)
Aansluitadres
Postcode en plaats
Postadres

idem /

Postcode en plaats

idem /

Soort pand

Woning/bovenwoning/recreatiewoning/appartement/

Plaats kabelaansluiting

MK beganegrond/MK verdieping/kamer/

Telefoonnummer

mobiel/werk:

Huidig e-mailadres
Legitimatie (kopie)

rijbewijs / paspoort nummer

Datum ingang

direct / dd:

Als u dit formulier afgeeft dan
kan gelijk een datum bepaald
worden.

Zie voor de actuele prijsinformatie www.kabeltex.nl.
Dit formulier opsturen naar Kabeltex bv, Antwoordnummer 680, 1780 WG Den Burg, Texel.
B) Abonnement basis pakket (keuze omcirkelen)
Pakket

internet
snelheid

Bedragen per maand

drie-in-één
pakket
Standaard

drie-in-één
pakket
Standaard

twee-in-één
pakket
Standaard

twee-in-één
pakket
Basis

internet
los

INT-RTV-TEL

INT-RTV-TEL

INT-RTV

INT-RTV

INT

APP

BAS

budget
8/8 Mbps
x
€ 40,00
€ 36,00
€ 34,00
entry
12/10 Mbps
x
€ 43,00
€ 39,00
€ 37,00
family
40/10 Mbps
€ 53,00
€ 50,00
€ 46,00
€ 44,00
premium 80
80/20 Mbps
€ 66,00
€ 63,00
€ 59,00
x
premium 200
200/20 Mbps
€ 86,00
€ 83,00
€ 79,00
x
Premium 600
600/20 Mbps
€ 105,00
€ 102,00
€ 98,00
x
Bent u al voor één van de onderdelen abonnee, dan wordt het huidige abonnement omgezet.

€
€
€
€
€
€

17,00
20,00
27,00
40,00
60,00
80,00

C) Internet (algemeen)
 data verbruik: Fair Use Policy
 wifi router (tot 40 Mbps) voor gebruik inhuis (service artikel van Kabeltex)
 mailboxen @texel.com (6 stuks, met elk 6 aliassen) 1e alias: ___________________________________________

D) APP
 Extra account voor 3 extra apparaten

€

6,00/maand

E) Telefonie
 telefonie abonnement in combinatie met een twee-in-één of een drie-in-één pakket
 telefonie abonnement los zonder internet abonnement
 gesprekskosten
 onbeperkt bellen naar vaste nummers in Nederland (belbundel) (Fair Use Policy)
Tarief per minuut bij structureel meer dan 1.000 minuten per maand
 porteren van uw huidig telefoonnummer: _____________________________________
Kabeltex zegt uw telefonie abonnement op bij _________________________________
 een nieuw telefoonnummer

inclusief
€ 10,00/maand
zie tarievenlijst
€ 10,00/maand
€ 0,03/minuut
gratis
gratis
gratis

F) TV-pakket (los)
 TV-pakket Basis (zonder smartcard)
 TV-pakket Standaard (smartcard nodig)
 extra familie smartcard (met hetzelfde TV-pakket Plus als hoofdkaart, max. 2 per adres)
 cammodule CI+
 smartcard (voor digitale televisie, per TV)
 cammodule CI+ met een smartcard (actie)

€ 17,00/maand
€ 21,50/maand
€ 1,00/maand/stuk
€ 75,00/stuk
€ 18,00/stuk
€ 75,00/stuk

G) TV-pakket Plus (uitbreiding op TV-pakket Standaard)
Aanvullend plus pakket (alleen digitaal)
 Plus pakket totaal
 Plus pakket Film & Entertainment
 Plus pakket Kennis & Nieuws
 Plus pakket Life style
 Plus pakket Kinderen
 Plus pakket Muziek
 Plus pakket Sport
 Plus pakket Duits
 Plus pakket Buitenlands
 Plus pakket Erotiek
 Plus pakket Radiozenders

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

14,50/maand
2,00/maand
3,00/maand
3,00/maand
3,00/maand
3,00/maand
2,00/maand
3,00/maand
3,00/maand
3,00/maand
0,50/maand

H) TV-pakket Extra (uitbreiding op TV-pakket Standaard)
Aanvullend extra pakketten en bundels (alleen digitaal)
HBO

Film1

Ziggo
Sport

Fox Eredivisie

FOX International

GO

GO

GO

GO

GO

Op aantal kaarten (maximaal)

1

1

1

2

2

 HBO
 Film1
 Ziggo Sport
 FOX Eredivisie
 FOX International
 Plus pakket Sport

X

Inclusief

Bundels:
 Film1 en Sport1
 FOX Sports
 FOX Sports jaarcontract
 Sport Bundel
 Sport Bundel jaarcontract
 Sport Bundel Extra
 Sport Bundel Extra jaarcontr.

TV-pakket
Plus:sport
3

X

€
€
€
€
€
€

15,20/maand
15,50/maand
15,50/maand
7,25/maand
11,25/maand
2,00/maand

X
X
X
X

€
€
€
€
€
€
€

26,00/maand
14,50/maand
12,50/maand
21,00/maand
19,00/maand
30,00/maand
25,00/maand

X
X
X
X

X

X

X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X

X
X

I) Kabelaansluiting
 kabelaansluiting is aanwezig en actief
Binnen de bebouwde kom en op
bungalowparken:
 kabelaansluiting maken
(maximaal 20 mtr vanaf hart weg)
Buiten de bebouwde kom:
 eerste aansluiting (hoofdwoning)
(maximaal 30 mtr vanaf hart weg)
 extra aansluiting (extra aansluiting)
(maximaal 20 mtr extra)
Aantal/toelichting:

(mits hoofdinfrastructuur met aansluitmogelijkheid aanwezig is)
gratis
(ook voor ingebruikname vooraanleg (nieuwbouw)
in combinatie met een basis pakket van > € 40,00
in combinatie met een basis pakket van < € 40,00
zonder abonnement (vooraanleg nieuwbouw)
buitengebied toeslag in combinatie met een basis
pakket van minimaal € 40,00
per maand gedurende 20 jaar
of eenmalige betaling (afkoop)
per maand gedurende 20 jaar, per aansluiting
of eenmalige betaling (afkoop)

€
€

€
€
€
€

gratis
150,00
300,00

12,50
2.250,00
3,00
540,00

Voor langere aansluiting en aanleg onder gesloten verharding (asfalt e.d.), alsmede onder klinkerbestrating wordt na
aanmelding eerst een (aanvullende) offerte uitgebracht.
Pas na akkoord wordt tot uitvoering van de werkzaamheden over gegaan.
Opmerking:

J) Installatie
bij eerste aanleg (op de plaats van de kabelaansluiting = in meterkast of woonkamer)
 Internet

in bedrijf stellen en indien niet aanwezig het plaatsen AOP (eerste aansluitpunt)

gratis



wifi-router verplaatsen naar andere ruimte (zichtwerk of door aanwezige buis)

gratis

 telefonie

aansluiten basispost of eerste toestel (zichtwerk of door aanwezige buis)

gratis



indien aanwezig: aanpassen inhuisnetwerk telefonie in meterkast

gratis

 RTV

digitaal aansluiten en inregelen eerste TV-toestel (geen kabelwerk)

gratis

 Apparatuur zoals wifi-router, telecomadapter, glasvezelbox blijven eigendom van Kabeltex.
Heeft u speciale wensen, of wilt u meer informatie over het kunnen installeren, neem dan contact met ons op.
Opmerking:

K) Extra werkzaamheden en bijzondere afspraken

L) Abonnementsduur
Minimale abonnementsduur is 2 jaar, daarna per maand opzegbaar.
Minimale abonnementsduur aanvullende TV-pakket Plus/Extra is 3 maanden, daarna per maand opzegbaar.
Na upgrade naar P200 of hoger geldt opnieuw een minimale abonnementsduur van 2 jaar (alleen indien de coaxaansluiting vervangen wordt door een glasvezelaansluiting)
Buitengebied toeslag: Bij beëindiging van het abonnement, dienen de resterende termijnen afgekocht te worden met
een korting voor contante waarde gebaseerd op een rente van 3%, of de verplichting moet voor de resterende periode
overgenomen worden door een nieuwe abonnee.
N) Wijze van betaling ingangsdatum en ondertekening
 Incassomachtiging van bankrekeningnummer _____________________________________________________
 Factuurtoeslag € 1,50 en factuur per post
Door middel van ondertekening van dit formulier verklaar ik akkoord te gaan met de toepasselijke Algemene Voorwaarden (in te
zien en te downloaden vanaf www.kabeltex.nl).
De belbundel onbeperkt bellen naar vaste nummers in Nederland is uitsluitend voor particulier gebruik (fare use). Uitgezonderd zijn
06750-inbelnummers en betaalde 08- en 09-nummers en servicenummers.
De abonnementskosten worden vooraf, de eenmalige kosten en de variabele gesprekskosten worden achteraf berekend
Jaarlijks worden op 1 juli de abonnementsbedragen aangepast o.b.v. de prijsontwikkeling (eerstvolgende is 1 juli 2016)
Overige wijziging van de tarieven voorbehouden. Actie aanbiedingen zijn tijdelijk.
In bijzondere gevallen gelden aanvullende tarieven, u krijgt dan van te voren een offerte.
Alle bedragen zijn inclusief de btw. Overige tarieven zie www.kabeltex.nl of op aanvraag.
Voor collectieve aansluitingen (groepsaansluitingen) gelden afwijkende tarieven.

Datum ondertekening:

Handtekening:

-------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------

Heeft u nog vragen?: bel 0222-315411 of kom even bij ons langs op Abbewaal 31, Den Burg.

