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

Mijn gegevens zijn :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aanhef
Naam
Voorletter(s)
Tussenvoegsel
Adres
Postcode
Woonplaats
Geboortedatum
Telefoonnummer
Emailadres

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Dhr. / Mvr.
.................................
.................................
.................................
.................................
............. .........
.................................
..... / ..... / ...........
..........-.................
Nummerbehoud ? : JA / NEE
..............................................

Levering en installatie :
o
o

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

Ik betaal de vastrechtvergoeding van €7,50,- per maand aan de netbeheerder per
automatisch incasso.
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 :
........................

STAP 1
Mijn flexpakket begint goed met :
- 150/150 Mbps Internet
- Gratis Wi-Fi router
- Gratis Installatie
- 1 jaar Internet Safety Pack
STAP 2

INTERNET
 250/250 Mbps
 750/750 Mbps

+ € 7,50,- per maand.
+ € 45,- per maand.

 5 Safety Packs
+ € 5,- per maand.
 WiFi Powerline acces point + € 100,- eenmalig.

STAP 3

TELEVISIE
 Geen televisie
 50+ zenders. (Incl NPO, RTL, SBS, Discovery & Disney.
€ 10, 90+ zenders. (Incl FOX Sports 1, Nat Geo Wild, RTL Crime, Nick Jr,
Baby TV, MTV, Eurosport 2 & Food Network)
€ 15,  120+ zenders. (Incl Fox Sports Erdevisie, Animal Planet, Discovery Science,
BBC Entertainment & ruime keuze aan buitenlandse zenders. € 20,Meer opties
 Interactieve TV Ontvanger (max 4 stuks)
€ 5,- per maand.
 Film 1
€ 15,- per maand.
 FOX Sports Eredivisie
€ 7,50 per maand.
FOX Sports Compleet
€ 15,- per maand.
 Ziggo Sport Totaal
€ 15,- per maand.
 Erotiek
€ 12,50,- per maand.

STAP 4
 Bellen basis a 11 cent per minuut.
 Onbeperkt bellen naar vast en mobiel binnen NL
 Onbeperkt bellen naar vast en mobiel binnen de EU

€ 0,€ 13,- per maand.
€ 17,- per maand.

STAP 5
 Business Pack
Tweede telefoonlijn, vast IP-adres, BTW specificatie en
zakelijke helpdesk.

€ 10,- per maand.

