
 
 

   

 
 
Aanmeldformulier Glasvezel Particulier 

 
Graag wil ik mij aanmelden voor glasvezel bij de PC Service Shop.  
 

Mijn gegevens zijn : 
• Aanhef   : Dhr. / Mvr. 

• Naam    :  .................................   

• Voorletter(s)  : .................................  

• Tussenvoegsel  : .................................  

• Adres   :  .................................   

• Postcode  : .............     ......... 

• Woonplaats  :  ................................. 

• Geboortedatum : ..... / ..... / ........... 

• Telefoonnummer  : ..........-.................  Nummerbehoud ? :  JA  /  NEE 

• Emailadres  : .............................................. 
 

Levering en installatie : 
 

o Zo snel mogelijk, zodra de diensten beschikbaar zijn op mijn adres. 
o Zo snel mogelijk, zodra de diensten beschikbaar zijn op mijn adres, maar niet eerder  

Dan d.d.. Datum :       ......../.........../.....................                   (maximaal 12 maanden vooruit) 
 

Betaling vastrechtkosten : 
 

o Ik betaal de vastrechtvergoeding van €7,50,- per maand aan de netbeheerder per 

automatisch incasso. 
o Ik betaal de vastrechtvergoeding van eenmalig €1000,- aan de netbeheerder per 

automatisch incasso. 

 
Machtiging :  
 
Hierbij machtig ik PC Service Shop, mij in te schrijven bij de provider voor glasvezel die ik heb 
gekozen. Ik ga via automatische incasso betalen 
Mijn IBAN is NL............................................ 
Datum   : ....../....../.......... 
Plaats  : ........................ 
Handtekening : ........................ 
  



 
 

 

 
 

 Buitengewoon Voordelig  (€ 52,- per maand) 
 
100/100 Mbit/s Internet   
70+ televisiezenders, waarvan 43 in Full HD 
Voordelig bellen : 0,11 cent per minuut. Afrekenen per seconde 
 
 Buitengewoon Slim  (€ 63,- per maand, eerste 2 maand € 43,-) 
 
300/300 Mbit/s Internet 
70+ televisiezenders, waarvan 43 in Full HD 
Voordelig bellen : 0,11 cent per minuut. Afrekenen per seconde 
 
 Buitengewoon Snel  (€ 74,- per maand, eerste 2 maand € 49,-) 

 
600/600 Mbit/s internet 
70+ televisiezenders, waarvan 43 in Full HD 
Voordelig bellen : 0,11 cent per minuut. Afrekenen per seconde 
 
 
 
EXTRA OPTIES  
 
  Extra Interactieve tv-ontvanger. Aantal stuks (max 4)  ......  a € 5,- per maand. 

 Plus TV. Voor ieder wat wils. 36 extra zenders.  €11,- per maand. 

 Kinderpakket. 9 extra kinder en muziekzenders. €4,50,- per maand. 
  Internationaal pakket. 20 zenders €3,75,- per maand. 

  Film 1 € 14,95,- per maand, 

  Ziggo Sport Totaal. Eerste 12 maand €5,- ipv €14,95,- per maand. 
  Erotiek pakket  €11,50,- per maand. 
 
 
 Telefonie 
 
  Onbeperkt bellen avond en weekend   € 7,50,- per maand. 
  Onbeperkt bellen Nederland    € 10,95,- per maand. 
  Onbeperkt bellen binnen de EU    € 21,30,- per maand. 
 
  

 Veilig Internet  
 
Bescherm Uw laptop, pc of tablet tegen o.a. virussen, spyware en spam. Kies voor Veilig 
Internet Pakket van Caiway.  
 
 Veilig 1  :  €2,50,- per maand. 

 Veilig 3  : € 5,-     per maand. 

 Veilig 6  : € 7,50  per maand. 


