Overeenkomst - 36 maanden
(onder opschortende voorwaarden)
1. Pakket keuze
Netwerk acces aansluiting Klein Zakelijk inclusief internet pakket 30Mbps

€ 70,00 per maand

€ 450,00 eenmalig

Netwerk acces aansluiting Premium inclusief internet pakket 1000Mbps

€ 155,00 per maand

€ 450,00 eenmalig

Netwerk acces aansluiting Verzamelpand inclusief internet pakket 1000Mbps

€ 280,00 per maand

€ 1.000,00 eenmalig

Graag het gewenste pakket aanvinken.

2. Overige diensten

0

Aantal vrij te gebruiken publieke IPv4 adressen: 1 adres

€ 0,00

per maand

Aantal vrij te gebruiken publieke IPv4 adressen: 4 adressen

€ 12,50

per maand

Standaard Service Level Agreement

€ 0,00

per maand

High-Availability Service Level Agreement

€ 40,00

per maand

Graag de gewenste optie aanvinken.

3. Bedrijventerrein
Naam:
4. Bedrijfsgegevens
Bedrijfsnaam:
Aansluitadres:
Postcode en plaats:
KvK nummer:
5. Tekenbevoegd contactpersoon
Naam:
Functie:
E-mailadres:
Telefoonnummer:
Alternatief nummer:
6. Correspondentie adres (indien deze afwijkt van de bedrijfsgegevens)
Adres:
Postcode en plaats:
7. Contactpersoon technische zaken
Naam:
E-mailadres:
Telefoonnummer:
Alternatief nummer:
Beschikbaarheid

24/7 bereikbaar voor storingen.

Kantooruren (van 08:30 tot 18:00)

Paraaf klant: ..............................

SolidFiber B.V.
085-0645900

De Tweede Geerden 23, 5334 LH Velddriel
info@solidfiber.nl

www.solidfiber.nl

Pagina 1 van 3

De Tweede Geerden 23, 5334 LH Velddriel

KvK 67.98.64.55

RSIN 8572.54.509 IBAN NL66INGB0007731672

8. Contactpersoon financiële zaken
Naam:
E-mailadres:
Telefoonnummer:
Alternatief nummer:

9. Facturatie
Methode: Digitaal (via Email)

10. Referentie
Bedrijf mag als referentie gebruikt worden:

Ja

Nee

11. Data
Datum sluiting vraagbundeling:
Gewenste activeringsdatum verbinding:

Direct wanneer technisch beschikbaar

Anders,namelijk;

12. Voorwaarden
De aansluiting wordt aangebracht in de meterkast met een maximum van 10 meter inpandig. Exclusief speciale voorzieningen.
Overige werkzaamheden en/of extra lengte tegen meerprijs.
Deze overeenkomst komt tot stand onder de opschortende voorwaarden van voldoende deelname, alsmede onder voorbehoud dat
Klant voldoende kredietwaardig blijkt.
Op deze overeenkomst zijn de Algemene Voorwaarden van SolidFiber van toepassing. De Algemene Voorwaarden
alsmede de Service Level Agreement van SolidFiber vormen een onlosmakelijk deel van deze overeenkomst. De
Algemene Voorwaarden en Service Level Agreement treft u bijgesloten aan. Door ondertekening van deze Overeenkomst verklaart
Klant zich bekend en akkoord met de Algemene Voorwaarden en Service Level Agreement. De internet pakketten zijn powered by
XXLnet.
Indien klant niet 24/7 bereikbaar is voor technische zaken (punt 7 van deze overeenkomst) wordt de klant niet geïnformeerd buiten
de kantoortijden (8.30-17.00 uur) en is SolidFiber niet schadeplichtig jegens Klant. SolidFiber zal de
klant zo spoedig mogelijk informeren omtrent een definitieve opleverdatum.
Klant zal SolidFiber tijdig schriftelijk informeren zodra de vastgelegde gegevens van deze overeenkomst wijzigen.
Eventueel aangepaste overeenkomsten vervangen de voorgaande versies welke in bezit zijn van SolidFiber.
Door ondertekening van deze overeenkomst verklaart Klant dat alle gegevens juist zijn en naar waarheid zijn ingevuld.
Alle vermelde personen zijn bevoegd namens Klant tot handelen met betrekking tot de uit te voeren werkzaamheden en leveringen.
Tevens verklaart Klant dat de financiële contactpersoon bevoegd is een betalingsmachtiging af te geven. Actieprijzen gelden tijdens
de periode van vraagbundeling indien de overeenkomst door Klant is ondertekend voor de sluitingsdatum zoals vermeld in punt 11
van deze overeenkomst. Alle genoemde tarieven zijn exclusief BTW.

Paraaf klant: ..............................
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Doorlopende machtiging

SEPA

Naam incassant:

SolidFiber B.V.

Adres incassant:

De Tweede Geerden 23

Postcode en plaats:

5334 LH te Velddriel

incassant Land incassant:

Nederland

Incassant ID:

NL08ZZZ679864550000

Kenmerk machtiging:

Glasvezel aansluiting

Reden betaling:

Netwerk aansluiting inclusief Internet Access

Door ondertekening van de overeenkomst geeft u toestemming aan:
• SolidFiber B.V. om doorlopend incasso-opdrachten te sturen naar uw bank
om een bedrag van uw rekening af te schrijven en
• uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven
overeenkomstig de opdracht van SolidFiber B.V.
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken.
Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Naam:
Adres en huisnummer:
Postcode en woonplaats:
IBAN:

Ondertekening (overeenkomst & machtiging)

Naam tekenbevoegde:
Plaats:
Datum:
Handtekening:
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