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Aanvraagformulier / overeenkomst
Circuit ten behoeve van netwerktransport naar ASB-Security
Toelichting op de dienst
Deze dienst voorziet in rechtstreeks netwerktransport (alarmtransmissie) tussen uw IP alarminstallatie en ASB-Security.
U bent zelf verantwoordelijk voor een contract met ASB-Security en een correcte installatie door uw alarminstallateur. Signet verzorgt
enkel het transport van IP over een gesloten netwerk naar ASB-Security.

Abonnementspecificaties
Type netwerk*

Rechtstreekse verbinding naar ASB-Security ten behoeve van
netwerktransport

Leverbaar in combinatie met

Glasvezelnetwerken en xDSL

Beschikbaarheidsgarantie netwerk

Afhankelijk van het onderliggende netwerk

Minimale beschikbaarheid van de dienst op jaarbasis (afhankelijk
van beschikbaarheid van onderliggende verbinding)
Helpdeskondersteuning

99%
Tijdens werkdagen tussen 08.30 uur en 17.30 uur

*Een separate netwerkverbinding ten behoeve van netwerktransport naar ABS-Security kan gebaseerd zijn op:
- een op DSL gebaseerde verbinding;
- een fysieke poort op de CPE van uw glasvezelleverancier.

Abonnementstarieven
Abonnement per maand

Eenmalige configuratiekosten

€ 29,00

€ 59,00

Tarieven per circuit
Tarieven zijn exclusief de kosten voor de infrastructuur.

Beschikt u over een aparte verbinding geschikt voor netwerktransport?
Om gebruik te maken van netwerktransport naar ASB-Security heeft u een aparte verbinding met hoge beschikbaarheid nodig.
Ja, ik beschik over een aparte en geschikte verbinding.
Nee, ik heb geen geschikte verbinding, neem contact op met mij op telefoonnummer:
Nee, maar ik stuur bij deze aanvraag een aanvraag voor een aparte verbinding mee.
Uw gegevens
Uw klantnummer*
*Bent u nog geen klant? Vul dan ook het klanteninformatieformulier in: www.signet.nl/formulieren/Algemeen/Klanteninformatieformulier.pdf

U bent al klant en u wilt:

een nieuw abonnement afsluiten.
uw huidige abonnement aanpassen.

Bedrijfsnaam
Naam contactpersoon
Telefoonnummer
Uw referentie t.b.v. facturatie (max. 35 tekens)
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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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Wat is het installatieadres voor deze verbinding?
Straatnaam & huisnummer (geen postbus!)
Postcode & plaats
Voorwaarden
Alle bedragen zijn in Euro's en exclusief BTW. De eenmalige kosten en eventuele kosten voor hardware worden door Signet bij u in
rekening gebracht. De eenmalige kosten voor aanleg, extra werkzaamheden, vastrecht en abonnementsbedrag capaciteitsafname
worden door de netwerkleverancier 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 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.
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

Naam:
Datum:

03-08-2015

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
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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

