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Aanvraag en Justificatie formulier
IPv4 IP-adressen
1. Uw gegevens
Uw bedrijfsnaam
Uw klantnummer (zie factuur)
Uw referentie voor deze aanvraag (max 35 tekens)
2. Geef hieronder uw situatie aan
Ik ben een nieuwe klant en wil graag een abonnement aanvragen (vult u ook het klantinformatieformulier in)
Ik ben klant bij Signet en ik wil een nieuw abonnement
Ik ben klant bij Signet en ik wil mijn abonnement aanpassen
3. Heeft u momenteel IP-adressen in gebruik?
Ja (ga verder naar punt 4)
Nee (ga verder naar punt 5)
4.1 Internet Service Provider
Van welke ISP heeft u het/de IP-adressen gekregen?
Hoeveel IP-adressen heeft u van deze ISP gekregen?
4.2 Wat de reden is voor het aanvragen van nieuwe IP-adressen?
Ter vervanging van de huidige reeks IP-adressen
Extra reeks IP-adressen naast de bestaande reeks IP-adressen
5. Hoeveel IP-adressen wilt u gaan gebruiken?
4 IP-adressen
8 IP-adressen
6. RIPE voorschriften
Signet hanteert bij toewijzing van IP-nummers de voorschriften van RIPE (zie www.ripe.net).
Door ondertekening gaat u hiermee akkoord.
Op basis van deze voorschriften dient u alle toegewezen IP nummers binnen 3 maanden na toewijzing in gebruik te nemen.
Tevens dient u bij onderdeel 6.2 aan te geven welke server welk IP-adres toegewezen krijgt.

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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6.2 Verklaren IP-adressen
Geeft u, conform de voorschriften van RIPE, hieronder aan welke server welk IP adres toegewezen krijgt.
IP Web E-mail
nummer server server

SSL

Toelichting:
U bent verplicht een korte toelichting te geven

Fire- FTP
VPN Anders:
wall server

1
2
3
4
5
6
7
8
7. Voorwaarden
Genoemde bedragen zijn exclusief BTW.
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 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.
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.
8. 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:

28-07-2015

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

