ZAKELIJK

Inschrijfformulier zakelijke klanten GlaswebVenray
Tarief zakelijke klanten Coöperatie GlaswebVenray u.a.

Tarief excl. 21% BTW

(A.u.b. aanvinken indien van toepassing)

X Glasweb zakelijk basis Best Effort (vastrecht + belichting)
€ 32,50 per maand
Interesse in hogere servicegraad (Service Level Agreements (SLA))
Op aanvraag
Mijn pand ligt buiten de bebouwde kom
Toeslag € 5,00 per maand
Interesse in mogelijkheid eenmalig afkopen van buitengebied toeslag
Op aanvraag
Interesse in mogelijkheid om bedrijf redundant aan te sluiten
Op aanvraag
Hiervoor verzorgt GlaswebVenray de passieve (netwerk) en actieve diensten (belichting) exclusief providerkosten (diensten).
Schrijf u nu vóór aanleg van glasvezelnetwerk in uw straat in, dan sluiten we uw grondplaat gratis aan!
Bedrijf (rechtspersoon)
Naam rechtspersoon
__________________________________________________
Nummer Kamer van Koophandel
__________________________________________________
Bestuurder (rechtsgeldige vertegenwoordiger)
Aanhef
De heer / mevrouw
Geb.datum
…./…./……..
Achternaam, voorletters
_________________________________________________
Geboortedatum
__________________________________________________
Aansluitadres:
Adres
__________________________________________________
Postcode en woonplaats
__________________________________________________
Telefoonnummer
__________________________________________________
E-mail
__________________________________________________
Factuuradres:
Idem als aansluitadres / anders (doorhalen indien niet van toepassing)
Adres
__________________________________________________
Postcode en woonplaats
__________________________________________________
Telefoonnummer
__________________________________________________
E-mail
__________________________________________________
X Incassomachtiging (verplicht)
Hierbij machtig ik Coöperatie GlaswebVenray u.a. om per maand het overeengekomen tarief (incl. 21% BTW) te incasseren.
Tenaamstelling rekening
_________________________________________________
Rekeningnummer (IBAN)
NL_______________________________________________
Eén keer per maand ontvangt u hiervan automatisch een digitale factuur. Indien u dit niet wil, gelieve onderstaande optie aan te
vinken.
Graag ontvang ik een papieren factuur en ga akkoord met € 2,50 administratiekosten per factuur

Inschrijving voor passieve en actieve diensten van Coöperatie GlaswebVenray u.a.
Door middel van dit inschrijfformulier wil Coöperatie GlaswebVenray u.a. de vraag naar een glasvezelnetwerk in gemeente Venray en
Holthees bundelen. Dit aanbod is geldig tot 31 december 2017. Om spoedig de haalbaarheid te bepalen verzoeken wij u het
inschrijfformulier per ommegaande per post of mail bij ons aan te leveren.
Door ondertekening en verzending van het inschrijfformulier ontstaat een zogenaamd 'voorwaardelijk contract'. Dit betekent voor u het
volgende. Als de Coöperatie GlaswebVenray u.a. voldoende intenties middels inschrijfformulieren (minimaal 30% binnen bebouwde kom
/ 50% buiten bebouwde kom) heeft ontvangen en de nodige financiering heeft aangetrokken, dan is de (opschortende) voorwaarde
vervuld en bestaat vanaf dat moment een volwaardig contract. Tot die tijd heeft dus nog niemand rechten of verplichtingen. Betaling van
overeengekomen tarief voor passieve (netwerk laag 1) en actieve (belichting laag 2) diensten geschiedt vanaf datum activering en gebruik
van glasvezelaansluiting. Tarief voor diensten van provider worden afzonderlijk doorbelast.
Om klanten snel en adequaat te kunnen informeren, zal informatie zo veel mogelijk per email verzonden worden. Met het akkoord
verklaren van deze voorwaarden stemt u ermee in dat wij het door u verstrekte emailadres mogen gebruiken om de informatie die per
e-mail kan worden verzonden uitsluitend per e-mail aan u te versturen.
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U heeft de volgende mogelijkheden om u terug te trekken uit het project. U kunt het contract schriftelijk binnen veertien dagen na
ondertekening ontbinden, zonder opgave van reden. Laat u die optie onbenut, dan loopt het (voorlopig) contract vanaf datum
ondertekening inschrijfformulier de eerste twaalf maanden. Daarna loopt het contract automatisch voor onbepaalde tijd door. Vanaf dan
kunt u het contract vervolgens op elk moment opzeggen, met een opzegtermijn van één maand.
Dit inschrijfformulier verplicht Coöperatie GlaswebVenray u.a. niet tot levering van de gevraagde diensten. Indien de aanleg van het
glasvezelnetwerk niet is gestart voor 31 december 2017, behoudt Coöperatie GlaswebVenray u.a. zich het recht voor deze overeenkomst
op te zeggen met een opzegtermijn van één maand. Tevens behoudt Coöperatie GlaswebVenray u.a. zich het recht om uitgangspunten
aan te passen. Indien Coöperatie GlaswebVenray u.a. afziet van realisatie, kan zij op geen enkele manier aansprakelijk gehouden worden
tot schadevergoeding. Voor overige situatie en/of vragen kunt u via info@glaswebvenray.nu contact opnemen.

Inschrijven voor diensten van zakelijke providers (internet / telefonie / tv / radio)
Zakelijk inschrijven middels dit inschrijfformulier kunt u vooralsnog doen zonder provider keuze. Middels deze inschrijving heeft u de
verplichting om uiterlijk twee maanden vóór aanleg in uw straat een providerkeuze te maken en deze aan ons kenbaar te maken. Indien
u geen providerkeuze heeft gemaakt twee maanden vóór aanleg in uw straat bent u vanaf activatie de maandelijkse ‘vastrecht’ kosten
voor de passieve (netwerk laag 1) en actieve (belichting laag 2) diensten verschuldigd.
Voor een zakelijk pakket adviseren wij u contact op te nemen met de provider van uw keuze om samen een bij u passend pakket samen
te stellen. Neem hiervoor contact op met onderstaande geselecteerde aanbieders en/of bezoek de website(s) van de provider(s) van uw
keuze voor meer informatie.

Klantenservice Nox Telecom
Maandag t/m vrijdag
09.00 - 17.30 uur
Telefoon
088 - 7700 660
http://noxtelecom.nl/glaswebvenray

Klantenservice Signet
Maandag t/m vrijdag
Telefoon:
http://signet.nl/venray

09.00 - 17.30 uur
040 - 707 4 907

Klantenservice TriNed
Maandag t/m vrijdag
09.00 - 21.00 uur
Zaterdag
10.00 - 16.00 uur
Telefoon:
0800 - 9030
http://www.trined.nl/glaswebvenray/

Klantenservice PLINQ
Maandag t/m vrijdag
Telefoon:
http://plinq.nl/zakelijk/

09.00 - 18.00 uur
088 - 776 8444

Voor overige situaties en/of vragen kunt u via info@glaswebvenray.nu contact opnemen.
Middels het ondertekenen van dit inschrijfformulier gaat u akkoord met de overeengekomen tarieven, voorwaarden en
machtigt u Coöperatie GlaswebVenray u.a. om de verschuldigde bedragen via automatische incasso te incasseren.

Naam: ……………………..

Handtekening: …………………….

Datum: …. / …. / 20…

Volledig ingevuld en ondertekend formulier mailen naar: klant@glaswebvenray.nu
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