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Aanvraagformulier/ overeenkomst
Rekam - Premium - glasvezel infrastructuur
Toelichting op dit formulier
U heeft bij ons een Premium internetabonnement aangevraagd over een glasvezelverbinding van Rekam. Wij vragen u om dit formulier in te vullen
omdat het vastrecht en het gebruik van de infrastructuur door Signet namens Rekam aan u wordt gefactureerd.

Infrastructuur glasvezelaansluiting
De glasvezelaansluiting wordt gerealiseerd in de meterkast van uw pand met het officiële huisnummer dat als installatieadres op dit formulier is
opgenomen. De meterkast is de technische ruimte in het betreffende pand waarin de hoofdaansluitingen voor andere telecomnetwerken
(telefoonnetwerk, kabeltelevisie) aanwezig zijn en/of de hoofdaansluiting voor de elektriciteitsvoorziening. Voor het installeren van de glasvezelaansluiting op een andere plaats dan in de meterkast kunnen meerkosten in rekening gebracht worden (naast de genoemde eenmalige kosten).

Kosten infrastructuur - eenmalig
De eenmalige kosten voor de infrastructuur zijn afhankelijk van de beschikbaarheid van het glasvezelnetwerk op uw locatie.
In deze kosten maakt Rekam onderscheid tussen locaties van bedrijventerreinen in Gouda en rondom Gouda. De eenmalige kosten
zijn ook afhankelijk van het aantal bedrijven dat zich gelijktijdig laat aansluiten.
Neem voor meer informatie contact op met de afdeling Sales via sales@signet.nl of bel 040-707 4 907.
Kosten infrastructuur (prijs op aanvraag)
Kosten infrastructuur - maandelijks
Voor gebruik van de glasvezelverbinding wordt maandelijks € 100,- in rekening gebracht.
Optioneel: digitale televisie via rekam
Rekam biedt u op hun netwerk Digitale Televisie aan voor slechts € 6,57* per maand.
Het pakket bestaat uit meer dan 40 digitale TV- en 50 radiozenders. Een groot aantal van deze zenders wordt doorgegeven in hoge HD-kwaliteit.
U sluit het abonnement af met Rekam, ook de facturatie geschiedt via Rekam.
Ga voor meer informatie over digitale televisie van Rekam naar www.rekam.nl.
U kunt digitale televisie aanvragen via www.rekam.nl.
*prijs is exclusief BTW en prijswijzigingen door Rekam voorbehouden

Uw gegevens
Bedrijfsnaam
Naam contactpersoon
Telefoonnummer waarop u te bereiken bent
Uw referentie t.b.v. facturatie (max. 35 tekens)
Ik ben al klant en ik wil een nieuw abonnement afsluiten.

Mijn klantnummer:

Ik ben al klant en ik wil mijn huidige abonnement aanpassen.

Mijn klantnummer:

Wat is het installatieadres voor de bijbehorende verbinding?
Straatnaam & huisnummer (geen postbus!)
Postcode & plaats
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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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Voorwaarden
Genoemde bedragen zijn in Euro´s en exclusief BTW. De eenmalige kosten voor aanleg, extra werkzaamheden, vastrecht en abonnementsbedrag
capaciteits-afname worden door de netwerkleverancier bij u in rekening gebracht. De eenmalige kosten, eventuele kosten voor extra IP adressen,
router/firewall, en abonnementskosten voor internet toegang worden door Signet bij u in rekening gebracht. 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 12 maanden, 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.

Ondertekening en verzending naar Signet
Door ondertekening verklaart u de algemene voorwaarden te hebben ontvangen, gelezen en daarmee akkoord te gaan.
handtekening

Naam:
Datum:

08-02-2018

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
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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

