Inschrijfformulier
Kruis de vakjes aan die van toepassing zijn.

Internet abonnement

Contracttermijn: 12 maanden | Opzegtermijn: 1 maand
Meest gekozen

100 Mbit

250 Mbit

500 Mbit

800 Mbit

Vast IP adres

Vast IP adres

Vast IP adres

Vast IP adres

Pinnen over IP

Pinnen over IP

Pinnen over IP

Pinnen over IP

Alarm over IP

Alarm over IP

Alarm over IP

Alarm over IP

Eigen e-mail

Eigen e-mail

Eigen e-mail

Eigen e-mail

Standaard telefonie

Standaard telefonie

Standaard telefonie

Standaard telefonie

€ 49,- p/m

€ 59,- p/m

€ 99,- p/m

€ 169,- p/m

Optioneel:

Gewenste datum activering:

Extra IPv4 adres à € 2,- p/m

-

-

Telefonie abonnement
Meest gekozen

Extra optie

Standaard Telefonie

Premium Telefonie

Onbeperkt bellen

Max. 2 gelijktijdige gesprekken

Indien u deze optie wilt, nemen

Naar vaste en mobiele nummers

Gratis bij een internet pakket.

wij contact met u op.

in Nederland.

Op aanvraag.

€ 0,- p/m*

€ 15,- p/m*

* Deze prijs geldt alleen indien u een internet abonnement bij Weserve afneemt. Er worden wel beltikken berekend.

Ik behoud mijn huidige telefoonnummer(s) :

Televisie abonnement (optioneel)

1)

2)

Standaard wordt er 1 televisie aansluitbox geleverd, voor meer televisies, zie “extra televisiebox” (max 4. stuks)

Light

Basic

Premium

40 zenders

69 zenders

119 zenders

Pauze TV, Begin gemist

Pauze TV, Begin gemist

Pauze TV, Begin gemist

en Programma gemist

en Programma gemist

en Programma gemist

TV app

Fox Sport Eredivisie 1, 2, 3

Fox Sport Eredivisie 1, 2, 3

TV app

TV app

Upgrade opties

Upgrade opties

€ 14,95 p/m*

€ 23,21 p/m*

€ 9,95 p/m*

Upgrade-optioneel (alleen mogelijk
bij een Basic en Premium pakket)
Opnemen
€ 4,09 p/m
Opnemen tot maximaal 200 uur
Fox Sports
International

€ 4,09 p/m

Film1 pakket

€ 12,36 p/m

Ziggo Sport Totaal € 12,36 p/m
1
2
3
4
extra televisieboxen

€ 3,31 p/m p/st.

Hardware (optioneel)
Standaard Router
€ 179,-

Premium Router
€ 425,Vergeet niet de achterkant in te vullen

* Eenmalige kosten voor aansluiting van glasvezel zijn € 59,00. Vermelde tarieven zijn excl. BTW.
Onder behoud van typefouten. Aan de aanmelding kunnen geen rechten worden ontleend.

Antwoordnummer 1641
7550WB Hengelo (OV)

www.weserve.nl

Mijn gegevens:
(Bedrijfs)naam:
Straat:
(installatie-adres)

Huisnummer:

Postcode:
Dhr.

Toevoeging:

Plaats:
Mevr.

Voorletters:

Achternaam:

Telefoon:
Email:
Email factuur:
KvK nummer:

Betaling per automatische incasso:
Ik machtig Weserve voor een automatische incasso (vul hieronder je bankrekeningnummer in)
IBAN rekeningnummer (verplicht*):
Ik betaal per:

Maand

Kwartaal

Jaar

* Voor het automatisch afschrijven van de vastrechtvergoeding, is het noodzakelijk dat het IBAN-nummer wordt vermeldt.
Deze afschrijving vindt plaats na oplevering van de diensten.

Ondertekening:
U dient een contract met de netwerkeigenaar aan te gaan voor de betaling van vastrechtvergoeding. Door hieronder een vinkje te
zetten, aanvaardt u de algemene voorwaarden vastrechtvergoeding buitengebied en maakt u de keuze tussen het betalen van de
maandelijkse vastrechtvergoeding of de eenmalige afkoop van de vastrechtvergoeding:

Welke GlasDraad aansluitvariant kies je?

Plaats:

Eenmalig € 1.815,00 (incl. BTW)

Eenmalig € 100,- + maandelijkse termijn vastrechtvergoeding
€ 15,- voor 15 jaar. Daarna een éénmalige afkoop van € 15,-

Datum:
-

-

Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden vastgoedvergoeding
van GlasDraad B.V. (zie glasdraad.nl/algemene-voorwaarden) en verstrek

Handtekening voor akkoord:

aan GlasDraad B.V. een éénmalige machtiging of een doorlopende
SEPA machtiging conform bovenstaande keuze van het bovengenoemde
rekeningnummer te incasseren.
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