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Aanvraagformulier/ overeenkomst
IP Private Network (IP-PN)
Toelichting op dit formulier
Een IP Private Network bestaat uit twee componenten: de IP-PN dienst en de fysieke verbinding.
Wilt u weten of uw huidige verbinding geschikt is, of wilt u meer informatie over een nieuwe verbinding? Neem dan contact met ons
op via telefoonnummer 040 - 707 4 907 of stuurt u een e-mail naar sales@signet.nl
1. Klantgegevens
Uw bedrijfsnaam
Uw klantsituatie

Ik ben een nieuwe klant (vult u ook het klantinformatieformulier in).
Ik ben klant bij Signet en wil een nieuw abonnement afsluiten.
Ik ben klant bij Signet en wil mijn huidige abonnement aanpassen.

Uw klantnummer (zie factuur)
Uw referentie voor deze aanvraag (max. 35 tekens)
2. Wie is de technisch contact persoon omtrent informatie verstrekking over de huidige netwerk situatie?
Naam
E-mail adres
Telefoonnummer
Basic abonnement

Premium abonnement

Ja

Ja

99,6%

99,9%

Koppelen met datacentra mogelijk

Ja

Ja

Netwerkscheiding op OSI laag 3

Ja

Ja

Volledig beheerde oplossing

Ja

Ja

Leverbaar met IPv6

ja

Ja

Aantal toegestane MAC adressen per aansluiting. Onderliggende verbinding dient dit aantal te ondersteunen.

25

200

24/7

24/7

3. Specificaties
Geschikt voor Glasvezel, DSL en Colocatie
Minimale beschikbaarheid op jaarbasis (afhankelijk van
beschikbaarheid van onderliggende verbinding)

Support

Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen zijn van toepassing
de bij de kamer van koophandel te eindhoven gedeponeerde algemene
voorwaarden onder nr.17089930 waarvan wij u op aanvraag kostenloos een
exemplaar verstrekken. Zie ook www.signet.nl
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4. Abonnementstarieven
Hieronder treft u een overzicht aan van de mogelijke bandbreedtes en bijbehorende tarieven (per leg en per maand).
Een leg is een eindpunt in een netwerk welke is samegesteld met IP-PN.
Een leg kan zijn: - een op DSL gebaseerde verbinding;
- een fysieke poort op de CPE van uw glasvezelleverancier;
- een fysieke poort in een Signet datacentra;
- een fysieke poort op een POP-locatie van Signet.
Bandbreedte per leg

Eenmalige kosten

Basic abonnement

Premium abonnement

tot en met 10 Mbit/s

€ 250,00

€ 60,00

€ 90,00

tot en met 100 Mbit/s

€ 250,00

€ 100,00

€ 150,00

tot en met 500 Mbit/s

€ 500,00

€ 150,00

€ 230,00

tot en met 1000 Mbit/s

€ 500,00

€ 250,00

€ 380,00

Bovenstaande tarieven gelden per leg per maand. Tarieven zijn exclusief de kosten voor de infrastructuur.
5. Gegevens per locatie
In de bijlage van dit formulier geeft u per leg uw keuze aan voor de bandbreedte en vult u de locatie gegevens in.
6. Voorwaarden
Genoemde bedragen zijn tarieven in Euro's en exclusief BTW.
De minimale contractduur bedraagt 1 maand, daarna wordt het contract met telkens 1 maand verlengd. U kunt schriftelijk opzeggen
met een opzegtermijn van 1 maand voorafgaand aan de nieuwe abonnementsperiode.
Facturatie geschiedt vooraf. U ontvangt een kwartaalfactuur als de som van de abonnementen per maand € 50,- (exclusief BTW) of
meer bedraagt. Anders ontvangt u een jaarfactuur. Indien u gebruik maakt van een VOIP abonnement, dan ontvangt u maandelijks
een factuur.
De overeenkomst komt tot stand nadat Signet de aanvraag schriftelijk heeft bevestigd. Wij behouden ons het recht voor aanvragen
zonder opgaaf van reden te weigeren. Op alle diensten zijn de algemene leveringsvoorwaarden van toepassing, zoals gedeponeerd
bij de Kamer van Koophandel van Oost-Brabant onder nummer 17089930. In afwijking van de Algemene Leveringsvoorwaarden is de
aansprakelijkheid voor deze Overeenkomst beperkt tot 12 x het abonnementsbedrag dat per maand is verschuldigd.
7. Ondertekening en verzending naar Signet
Door ondertekening verklaart u de algemene voorwaarden te hebben ontvangen, gelezen en daarmee akkoord te gaan.
Ik ben een nieuwe klant en stuur een ingevuld en ondertekend klantinformatieformulier mee.
Handtekening tekenbevoegd contactpersoon

Naam:
Datum:

06-08-2015

Plaats:

Stuur uw formulier(en) naar e-mail: info@signet.nl - fax 040 - 707 4 909 - post: Signet bv, Science Park Eindhoven 5218, 5692 EG Son

Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen zijn van toepassing
de bij de kamer van koophandel te eindhoven gedeponeerde algemene
voorwaarden onder nr.17089930 waarvan wij u op aanvraag kostenloos een
exemplaar verstrekken. Zie ook www.signet.nl
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Bijlage locatie gegevens
Vult u hieronder per aan te sluiten locatie (per leg) de gevraagde gegevens in.
Locatie 1
Wilt u een basic of premium abonnement voor deze locatie?
Wilt u een bestaande verbinding gebruiken?*
Bandbreedte van de leg**
Straatadres & huisnummer
Postcode & plaatsnaam

Locatie 2
Wilt u een basic of premium abonnement voor deze locatie?
Wilt u een bestaande verbinding gebruiken?*
Bandbreedte van de leg**
Straatadres & huisnummer
Postcode & plaatsnaam

Locatie 3
Wilt u een basic of premium abonnement voor deze locatie?
Wilt u een bestaande verbinding gebruiken?*
Bandbreedte van de leg**
Straatadres & huisnummer
Postcode & plaatsnaam

Locatie 4
Wilt u een basic of premium abonnement voor deze locatie?
Wilt u een bestaande verbinding gebruiken?*
Bandbreedte van de leg**
Straatadres & huisnummer
Postcode & plaatsnaam
*Indien u uw huidige Signet verbinding wilt inzetten voor IP-PN wordt in overleg met Signet bepaald of uw huidige verbinding geschikt is.
Wanneer een bestaande verbinding wordt gebruikt voor IP-PN komen andere Internetdiensten op deze verbinding te vervallen.
**De bandbreedte is begrenst tot de maximaal haalbare bandbreedte van de onderliggende infrastructuur.

Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen zijn van toepassing
de bij de kamer van koophandel te eindhoven gedeponeerde algemene
voorwaarden onder nr.17089930 waarvan wij u op aanvraag kostenloos een
exemplaar verstrekken. Zie ook www.signet.nl
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Locatie 5
Wilt u een basic of premium abonnement voor deze locatie?
Wilt u een bestaande verbinding gebruiken?*
Bandbreedte van de leg**
Straatadres & huisnummer
Postcode & plaatsnaam

Locatie 6
Wilt u een basic of premium abonnement voor deze locatie?
Wilt u een bestaande verbinding gebruiken?*
Bandbreedte van de leg**
Straatadres & huisnummer
Postcode & plaatsnaam

Locatie 7
Wilt u een basic of premium abonnement voor deze locatie?
Wilt u een bestaande verbinding gebruiken?*
Bandbreedte van de leg**
Straatadres & huisnummer
Postcode & plaatsnaam

Locatie 8
Wilt u een basic of premium abonnement voor deze locatie?
Wilt u een bestaande verbinding gebruiken?*
Bandbreedte van de leg**
Straatadres & huisnummer
Postcode & plaatsnaam
*Indien u uw huidige Signet verbinding wilt inzetten voor IP-PN wordt in overleg met Signet bepaald of uw huidige verbinding geschikt is.
Wanneer een bestaande verbinding wordt gebruikt voor IP-PN komen andere Internetdiensten op deze verbinding te vervallen.
**De bandbreedte is begrenst tot de maximaal haalbare bandbreedte van de onderliggende infrastructuur.

Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen zijn van toepassing
de bij de kamer van koophandel te eindhoven gedeponeerde algemene
voorwaarden onder nr.17089930 waarvan wij u op aanvraag kostenloos een
exemplaar verstrekken. Zie ook www.signet.nl

