Aanvraagformulier
internet MKB

uitgave 01-08-2017
09.462.681

A) Algemene gegevens
Bedrijfsnaam

M/V

Contactpersoon
Adres
Postcode en plaats
Postadres

idem /

Postcode en plaats

idem /

Telefoonnummer

mobiel/werk:

e-mailadres
Legitimatie (kopie)

rijbewijs / paspoort nummer

Kamer van Koophandel

nummer

Als u dit formulier afgeeft dan kan gelijk
direct / dd:
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.

Datum ingang

B) Internet
 internet MKB Z2
 internet MKB Z3
 internet MKB Z4
 internet MKB Z5
 internet MKB Z6
 internet MKB Z7
 internet MKB Z8
 internet MKB Z9
 meerprijs bellen (2 nummers)
*) keuze aangeven
Minimale contractduur is 2 jaar.

30/30 Mbps
50/50 Mbps
80/80 Mbps
160/160 Mbps
240/240 Mbps

€ 50,00/mnd
€ 70,00/mnd
€ 110,00/mnd
€ 180,00/mnd
€ 240,00/mnd

500/500 Mbps
700/700 Mbps
900/900 Mbps

€
€
€
€

490,00/mnd
680,00/mnd
870,00/mnd
10,00/mnd

C) Telefoonnummer
 telefoonnummer 1
 telefoonnummer 2

een nieuw nummer / porteren nummer __________________ provider: __________________
een nieuw nummer / porteren nummer __________________ provider: __________________

D) Eenmalige kosten
 Installatie door monteur Kabeltex internet (inclusief plaatsten CPE van Kabeltex)
 Installatie door monteur Kabeltex internet en bellen (idem en bekabeling IHN telefonie)
 Standaard kabelaansluiting of eerste ingebruikname vooraanleg
*) Indien er meerkosten van toepassing zijn, dan ontvangt u vooraf een offerte. Uitvoering na akkoord

gratis
gratis
gratis *)

E) Extra werkzaamheden

F) Wijze van betaling en ondertekening
 Incassomachtiging van bankrekeningnummer _____________________________________ (factuur per e-mail)
 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).
Minimale abonnementsduur is 2 jaar, daarna per maand opzegbaar.
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 2018)
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 exclusief de btw. Overige tarieven zie www.kabeltex.nl of op aanvraag.

Datum ondertekening:

Handtekening:

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

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

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

