OVEREENKOMST / AANVRAAGFORMULIER
BBNED GLASVEZEL BASISAANSLUITING
LET OP: ALLEEN CORRECT INGEVULDE AANVRAGEN WORDEN DOOR BBNED IN BEHANDELING GENOMEN v2.1

FTTB PROJECT GEGEVENS
Dienstenleverancier

Maandelijkse kosten

Naam BBned FTTB project

Rotterdam - Havengebied

Eenmalige kosten

289,00 EUR
2399,00 EUR
LET OP: zie condities voor mogelijke meerkosten door kruisingen bij
Voorwaarden.

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

0

Contactpersoon

Factuur adres

0

Voornaam

Huisnummer + toevoeging

0

Tussenvoegsel

Postcode

0

Achternaam

0

Telefoon (direct)

Plaats

BANKGEGEVENS VERPLICHT INVULLEN!
Banktype

Bank

Rekeningnummer

E-mail
Giro

Betalings frequentie

Maandelijks

Betaalwijze

Automatische incasso

Naamstelling rekening

INSTALLATIE GEGEVENS *)
GLASVEZEL AANSLUITADRES

INSTALLATIE CONTACT PERSOON

Straat

Voornaam + Achternaam

Huisnummer + toevoeging

Telefoonnummer

Postcode + plaats

Email-adres

Verdieping/ruimte

Telefoonnummer (direct)

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

GLASVEZEL DIENST SPECIFICATIES
Contractsduur
36 maanden

Basisaansluiting type
100Mbps/100Mbps Glasvezel Basisaansluiting met NTU 8 x 10/100Mb ethernet poorten

OPMERKINGEN

VOORWAARDEN
De hierboven genoemde eenmalige tarieven en standaard levertijd zijn exclusief mogelijke meerkosten/extra levertijd door kruising van asfalt, leidingstrook,
spoorweg en/of water/kade/dijk in het glasvezeltracé tussen locatie Contractant en hoofdnetwerk.
Na ondertekening van deze Overeenkomst zal BBned een site survey uitvoeren, waarin deze eventuele meerkosten/extra levertijd bepaald wordt.
Indien deze situatie voorkomt, zal BBned Contractant informeren na site survey. Contractant is gerechtigd in dat geval de aanvraag te beëindigen. Indien
Contractant alsnog realisatie wenst, zal BBned Contract deze meerkosten in rekening brengen. Contractant is bekend met dit feit.
Eenmalige kosten en levering onder voorbehoud van afgifte vergunning voor realisatie door lokale overheden.

Ja

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

Ja

Op de dienst zijn de Algemene Voorwaarden van BBned Glasvezel Diensten (Glasvezel Basisaansluiting)
(http://www.bbned.nl/docs/bbned_algemenevoorwaarden_basisaansluiting.pdf) en de Dienstbeschrijving BBned Glasvezel Diensten
(http://www.bbned.nl/docs/bbned_dienstbeschrijving_basisaansluiting.pdf) van toepassing.
Contractant heeft kennis genomen van beide documenten en door ondertekening van dit formulier aanvaardt Contractant de toepasselijkheid ervan.

Ja

In de aansluitkosten is een maximum van 25 meter op de feitelijke (eigendoms-)begrenzing van het (grond-)gebied van Contractant meegenomen, 1 maal muurdoorboring
en maximaal 25 meter inpandig (door bestaande kabelgoot). Aanvullende meters zullen als eenmalige kosten (25EUR/meter op het erf en 20EUR/meter inpandig) 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 worden doorbelast. Contractant is bekend met dit feit en gaat ermee akkoord.

Ja

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.

Ja

Incasso van de maandelijkse kosten voor de Basisaansluiting zal, afhankelijk van uw Dienstenleverancier, of door BBned of door de Dienstenleverancier worden
uitgevoerd. Door deze Overeenkomst te ondertekenen, machtigt Contractant BBned tot wederopzegging voor automatische afschrijving van de maandelijkse
vergoeding(en) voor het gebruik van de dienst(en). Indien er meer dan 1 Dienstenaanbieder actief is op de Basisaansluiting, zal BBned de Basisaansluiting altijd
rechtstreeks factureren. Contractant is bekend met dit feit en gaat hiermee akkoord.

Ja

Naam tekenbevoegde:

Plaats:

Handtekening:

Datum:

______/______/______

