Aanmeldformulier FttO Glasvezel Cogas
Q-FIBER 150

p/mnd.

De ICT provider voor de zakelijke markt!

Meest
gekozen

Q-FIBER 300

99,-

Qonnected
Q-FIBER 500

119,-

135,-

p/mnd.

p/mnd.

• Glasvezel internet 150Mbps / 150Mbps
• Gigabit bandbreedte
• Vast IP adres
• Inclusief modem
• Geschikt voor PIN, Alarm en VoIP
• Geen datalimiet
• Zakelijke SLA

• Glasvezel internet 300Mbps / 300Mbps
• Gigabit bandbreedte
• Vast IP adres
• Inclusief modem
• Geschikt voor PIN, Alarm en VoIP
• Geen datalimiet
• Zakelijke SLA

• Glasvezel internet 500Mbps / 500Mbps
• Gigabit bandbreedte
• Vast IP adres
• Inclusief modem
• Geschikt voor PIN, Alarm en VoIP
• Geen datalimiet
• Zakelijke SLA

Eenmalige aanleg-/graaf en
activatiekosten € 750,-

Eenmalige aanleg-/graaf en
activatiekosten € 750,-

Eenmalige aanleg-/graaf en
activatiekosten € 750,-

Opties (optioneel):

Kies hier uw installatie

5 Extra vaste IP Adressen - € 5,- p/mnd.
€ 0,-

Monteur installatie

VLAN/EVC 10Mb/10Mb - € 0,-

Sluit mij z.s.m. aan op glasvezel
Ik wil aangesloten worden op wensdatum:

Bevestiging.

Door ondertekening van dit aanmeldformulier ga ik een overeenkomst aan met Qonnected B.V. en ga ik akkoord met het volgende:

• Ik ga akkoord met de Algemene Voorwaarden van Qonnected B.V. (www.qonnected.nl/algemene-voorwaarden)
• Door het plaatsen van de bestelling ga ik akkoord met de betalingsverplichting en alle voorwaarden die op deze bestelling van toepassing zijn
• Hierbij machtig ik Qonnected B.V. om de factuurbedragen van onderstaande IBAN te innen

Contractstermijn
Eenmalige kosten

www.qonnected.nl/coglas
Bedrijfsnaam:

Contactpersoon:

Adres:

Huisnummer:

Postcode:

Woonplaats:

Telefoon:

KvK nummer:

E-mailadres:

m/v
Toevoeging:

Mobiel:
Geboortedatum:

IBAN rekening:
BEVESTIGING.

36 maanden
€ 750,-

Rekeninghouder:

Door ondertekening van dit aanmeldformulier ga ik een overeenkomst aan met Qonnected B.V.

Tarieven zijn geldig in de Cogas actiegebieden. Tarieven en bedragen gelden alleen voor nieuwe aansluitingen bij Cogas. Eenmalige kosten incl. 25 meter graafwerk op klantlocatie, gerekend
vanaf het hart van de openbare weg. 20 Meter interne bekabeling op klantlocatie, gerekend vanaf de geveldoorvoer. Extra werkzaamheden op basis van nacalculatie en meerprijs. Uitwerking
vindt plaats overeenkomstig de Raamovereenkomst voor het verhuren van ondergrondse glasvezelverbindingen, de Dienstbeschrijving Cogas FttO Services, het Tarievenoverzicht en de
Postcodetabel van Cogas Kabel Infra. Getekende contracten dienen binnen een tijdsbestek van een jaar geactiveerd worden. De daarbij behorende actie voorwaarden worden bij activatie van
de access lijn in gang gezet. Het tracé op klantlocatie dient vrij toegankelijk te zijn. Nieuwe aansluiting dient uiterlijk binnen 12 maanden na ondertekening geactiveerd te zijn. Na oplevering
Cogas dient Qonnected B.V. binnen maximaal 2 weken de verbinding op te leveren. Na oplevering door Qonnected B.V. (plaatsen modem) gaat de facturatie starten. Aanvragen van buiten
bovengenoemde gebieden komen niet in aanmerking voor deze actie. Alle genoemde bedragen zijn in Euro’s en exclusief 21% btw. Facturatie geschiedt vooraf en per automatische incasso.
De minimale contractduur bedraagt 36 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 Qonnected B.V. de aanvraag schriftelijk heeft bevestigd. Monteur plaats alleen modem en brengt de verbinding werkend tot
stand. Extra werkzaamheden op basis van nacalculatie. 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 te Zwolle onder nummer 53730127.

Naam:

Datum:

Handtekening:

Stuur dit aanmeldformulier in een gesloten envelop naar: TRTC Telecom Center | Nieuwe Daarlerveenseweg 3a| 7671 SK Vriezenveen
of per e-mail: info@trtc.nl

Qonnected B.V • Kruiwiel 2c, 7773 NL Hardenberg • KvK nummer 53730127 • www.qonnected.nl • Tel 0523 - 820 000

• Alle genoemde bedragen zijn inclusief vastrecht, internetverbinding en exclusief 21% btw

