AANMELDFORMULIER
ZZP & KLEINZAKELIJK
Pakketten

Uitbreidingen
Hardware

Internet voor ondernemers
-

internet 150Mbps
vast IP adres
ruime openingstijden Business Desk
snelle storingsservice: binnen 24h

*

€ 60 ,00
per maand

AVM FRITZ!Box 5490

€ 145,00 / eenmalig

DrayTek Vigor 2132FVN

€ 200,00 / eenmalig

DrayTek Vigor 2960 F

€ 500,00 / eenmalig

Internet
Upgrade internetsnelheid

Internet en telefonie voor ondernemers
-

internet 150Mbps
vast IP adres
telefonie met 2 gesprekskanalen / 2 telefoonnummers en nummerbehoud
- ruime openingstijden Business Desk
- snelle storingsservice: binnen 24h

€ 70 ,

op aanvraag

Hosting

*

00

per maand

Domein + email

€ 1,00 p/m

Hosting 100Mb

€ 5,00 p/m

Online backup
€ 25,00 p/m
€ 75,00 / eenmalig

Online Backup Server
Hosted exchange

Internet, telefonie en televisie
voor ondernemers

-

internet 150Mbps
vast IP adres
telefonie met 2 gesprekskanalen / 2 telefoonnummers en nummerbehoud
- interactieve tv voor 1 tv
- ruime openingstijden Business Desk
- snelle storingsservice: binnen 24h

€ 6,00 p/m
per account

<10 accounts

*

€ 80 ,00
per maand

Telefonie
Telefonie ( 2 extra gesprekskanalen)

€ 10,00 p/m

Telefonie ( 4 extra gesprekskanalen)

€ 20,00 p/m

Managed Voice

op aanvraag

Fax2email

Stel zelf uw pakket samen
-

maximale keuzevrijheid
Onze ervaren adviseurs geven graag een
advies op maat.

*Genoemde bedragen zijn exclusief BTW en exclusief
actieve apparatuur.

€ 7,50 p/m

Televisie
Extra tv interactief

€ 2,50 p/m

Film1

€ 12,40 p/m

Sport1

€ 12,40 p/m

Fox Sports Eredivisie incl. Fox Sports Go

€ 14,46 p/m

Fox Sports Internat. incl. Fox Sports Go
HBO

€ 9,88 p/m
€ 12,40 p/m

Bedrijfsgegevens
Bedrijfsnaam

Nummerbehoud 1

Gids ja/nee

Adres

Nummerbehoud 2

Gids ja/nee

Postcode/Plaats
Telefoonnummer

IBAN Bankrekeningnummer

Mobiel telefoonnummer

Datum ondertekening

E-mail

Naam rekeninghouder

Contactpersoon

m/v

Handtekening

Graag aanvinken om aanmelding deﬁnitief te maken
Ja, ik ga akkoord met automatische incasso door PLINQ BV van éénmalige en
maandelijkse bedragen zoals hierboven genoemd.

Ja, ik ga akkoord met de algemene voorwaarden van Westerveld op Glas

Ja, ik ga akkoord met de algemene voorwaarden van PLINQ.
Door ondertekening van dit formulier gaat u akkoord met een doorlopende SEPA machtiging en machtigt u PLINQ BV om de eventuele éénmalige kosten, maandelijkse abonnementskosten en gesprekskosten
(de genoemde maandtarieven van de pakketten met telefonie zijn exclusief eventuele betaalde service - en internetnummers) d.m.v. doorlopende automatische incasso af te schrijven van uw rekening. U verklaart
hierbij gerechtigd te zijn om een overeenkomst aan te gaan met PLINQ BV en u gaat akkoord met de voor de door u bestelde diensten geldende voorwaarden van PLINQ BV.
De algemene voorwaarden staan op www.plinq.nl en zijn u ook ter hand gesteld. Voor de apart te bestellen dienst onbeperkt bellen naar vaste en mobiele nummers in Nederland geldt een fair use policy.
De exacte speciﬁcaties van de diverse pakketten staan vermeld op de website www.plinq.nl. Omdat er sprake is van een vraagbundelingstraject zal de verwachte datum van oplevering plaatsvinden tussen
september 2016 en juni 2017. De contractduur van het abonnement is een jaar, geldig vanaf de oplevering van de dienst(en) en wordt steeds stilzwijgend verlengd met een maand. Alle genoemde prijzen zijn per
maand in euro’s en excl. BTW. Prijs - en technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden. Kijk voor geldigheid en actievoorwaarden op www.plinq.nl.
Als er sprake is van verkoop aan de deur of van verkoop op afstand (telefonische verkoop, verkoop via internet of verkoop met behulp van andere technieken voor verkoop afstand), kunt u deze overeenkomst uiterlijk
14 werkdagen na schriftelijke of elektronische bevestiging van de overeenkomst door PLINQ BV schriftelijk of elektronisch ontbinden.

Netwerk: FTTH Westerveld

ANTWOORDNUMMER 77200

7720VB DALFSEN

088 - 776 84 84

INFO@PLINQ.NL

WWW.PLINQ.NL

