OVEREENKOMST / AANVRAAGFORMULIER
Glasvezel Eindhoven BV BASISAANSLUITING
LET OP: ALLEEN CORRECT INGEVULDE AANVRAGEN WORDEN IN BEHANDELING GENOMEN

CONTRACTANT GEGEVENS
Bedrijfsnaam

Tekenbevoegde

Adres

Voornaam

Huisnummer + toevoeging

Tussenvoegsel

Postcode

Achternaam

Plaats

Telefoon (direct)

Algemeen telefoonnummer

E-mail

Dhr

Mevr

Dhr

Mevr

KvK nummer

FACTURATIE GEGEVENS
Bedrijfsnaam

Contactpersoon

Factuur adres

Voornaam

Huisnummer + toevoeging

Tussenvoegsel

Postcode

Achternaam

Plaats

Telefoon (direct)
BANKGEGEVENS VERPLICHT INVULLEN!

E-mail adres voor factuur

Naam Bank
Betaling
Rekeningnummer

Ja, ik ga akkoord met een betaling per kwartaal per automatische
incasso. (zie opmerkingen onder voorwaarden punt 3)

Naamstelling rekening

INSTALLATIE GEGEVENS *)
INSTALLATIE CONTACT PERSOON

GLASVEZEL AANSLUITADRES

Straat

Voornaam + Achternaam

Huisnummer + toevoeging

Telefoonnummer

Postcode + plaats

Emailadres

Verdieping/ruimte

Telefoonnummer (direct)

*) Het glasvezel aansluitadres is het adres waar uw Glasvezel Basisaansluiting geïnstalleerd wordt.

GLASVEZEL DIENST SPECIFICATIES
Contractsduur 60 maanden
Eenmalige aansluitkosten € 2.000,-- ex BTW, te betalen na oplevering van de aansluiting ( Zie opmerking onder voorwaarden punt 5)
Eenmalige aansluitkosten € 2.000,-- ex BTW, te betalen na oplevering in 12 termijnen van € 166,67 ( Zie opmerking onder voorwaarden punt 5)

Abonnement keuze (zie opmerkingen onder voorwaarden punt 3)
GVE special max 1Gb (= 1.000Mb)

€ 140,-- ex BTW per maand

GVE standaard max 100Mb

€ 120,-- ex BTW per maand

GVE klein MKB max 20Mb

€ 65,-- ex BTW per maand

20% korting

U ontvangt
op de maandkosten indien u lid bent van een van
de onderstaande ondernemerskontacten: Ondernemerskontact Eindhoven Airport
(OKEA), Ondernemersvereniging ESP, Ondernemerskontact De Hurk, Eindhoven
Noord Ondernemers (Kapelbeemd) en Ondernemersvereniging Acht (GDC).

Komt u in aanmerking voor bovenstaande korting?

Naam dienstenleverancier:

Ja

OPMERKINGEN

VOORWAARDEN
1. Contractant heeft een kopie van de inschrijving bij de Kamer van Koophandel toegevoegd.

Ja

2. Op de dienst zijn de Gebruikersvoorwaarden Glasvezel Eindhoven BV en Dienstbeschrijving Glasvezel Basisaansluiting van toepassing. Via www.glasvezeleindhoven.nl zijn deze
voorwaarden te downloaden. Contractant heeft kennis genomen van deze voorwaarden en door ondertekening van dit formulier aanvaardt Contractant de toepasselijkheid ervan.

Ja

3. Incasso van de maandelijkse kosten voor de Basisaansluiting zal door Glasvezel Eindhoven BV worden uitgevoerd. Door deze Overeenkomst te ondertekenen, machtigt Contractant
Glasvezel Eindhoven BV tot wederopzegging voor automatische afschrijving van de maandelijkse vergoeding voor het gebruik van de basisaansluiting.

Ja

4. Contractant zal zich maximaal inspannen voor het verkrijgen van toestemming (evt. van derden) voor de aanleg van de glasvezelinfrastructuur op het grondgebied van vestiging
Contractant. Contractant is bekend met dit feit.
5. In de eenmalige bijdrage in de aanlegkosten is een maximum van 25 meter op de feitelijke (eigendoms-)begrenzing van het (grond-)gebied van Contractant meegenomen, 1 maal
muurdoorboring en maximaal 10 meter inpandig (door bestaande kabelgoot). Aanvullende meters zullen als eenmalige kosten (€ 25,00/meter) bij oplevering in rekening worden gebracht bij
Contractant. Extra kosten gemaakt voor realisatie op grondgebied Contractant door aanwezigheid asfalt/marmer/stelcon platen of door specifieke wensen van de Contractant zullen
eveneens in rekening worden gebracht. Contractant is bekend met dit feit.
6. Contractant wil de nieuwsbrief van Glasvezel Eindhoven ontvangen. ( 4x per jaar)

Ja

Ja

Ja

Naam tekenbevoegde:

Plaats:

Handtekening:

Datum:
Glasvezel Eindhoven BV is een gezamenlijk initiatief van 6 Eindhovense bedrijventerreinen met als doel
aanleg en exploitatie van een glasvezelnetwerk. Dit initiatief wordt ondersteund door de Gemeente Eindhoven.
Voor meer info: www.glasvezeleindhoven.nl

