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Aanvraagformulier/ overeenkomst
Back-up Online - PC abonnement
Uw gegevens
Uw bedrijfsnaam
Uw klantsituatie

Ik heb een testaccount* en wil deze graag omzetten naar een abonnement.
Ik wil mijn huidige Back-up Online abonnement graag aanpassen.
Mijn situatie is niet eerder genoemd.

*de gebruikersnaam van mijn test account is
Uw klantnummer (zie factuur)
Uw referentie t.b.v. facturatie (max. 35 tekens)
Hoeveel GB aan disk ruimte heeft u nodig voor uw PC back-up abonnement?
De specificaties van dit abonnement vindt u in de bijlage van dit formulier.
5 GB disk ruimte per PC € 5,25 p/mnd
10 GB disk ruimte per PC € 9,95 p/mnd
25 GB disk ruimte per PC € 18,49 p/mnd
50 GB disk ruimte per PC € 35,95 p/mnd
75 GB disk ruimte per PC € 45,95 p/mnd
100 GB disk ruimte per PC € 51,95 p/mnd
U ontvangt per PC een licentie bij de back-up software. U dient daarom per PC een Back-up abonnement af te sluiten.
De genoemde kosten zijn voor de aankoop van de licentie én de diskruimte.
De eenmalige configuratie kosten bedragen € 19,95. Nu tijdelijk € 0,00 !
Optioneel
Ik wil mijn 1e back-up aanleveren op HD (seedload). Kosten € 249,95.
Restore aanleveren op externe media. Kosten op aanvraag.
Voorwaarden
Genoemde bedragen zijn tarieven per maand en 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 jaar, 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.
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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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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 klantinformatieformulier mee
U kunt het formulier hier downloaden: www.signet.nl/formulieren/Algemeen/Klanteninformatieformulier.pdf
Naam:

Handtekening tekenbevoegd contactpersoon

Datum:
Plaats:

08-02-2018

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

Bijlage: specificaties van de opties voor PC Back-up abonnement
Geschikt voor back-up :

Back-up schema :

In file delta back-up
Volume shadow copy
Replicatie
Microsoft Outlook / Outlook Express
Continuous Data Protection
Dagelijks
Wekelijks

Retentie periode :

Dagelijks

Restore :

Via webinterfase

Encryptie :

AES

Operating System :

Microsoft WIndows, Apple Mac OS X, Linux, Unix-varianten

Dataset :

1 Set
Opslag in 2 geografisch gescheiden beveiligde datacenters
Beschikbaarheidsgarantie 99,95%
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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

