Aanvraagformulier Coglas Zakelijk Glasvezel
1. Kies uw pakket

Q-FIBER 100

Q-FIBER 200

(100Mb down / 100Mb up)

(200Mb down / 200Mb up)







Gigabit bandbreedte
VLAN inclusief
Vast IP adres
Inclusief vastrecht en internetverbinding
Inclusief installatie en oplevering







Gigabit bandbreedte
VLAN inclusief
Vast IP adres
Inclusief vastrecht en internetverbinding
Inclusief installatie en oplevering



Eenmalige aanleg-/graaf en activatiekosten € 750,-



Eenmalige aanleg-/graaf en activatiekosten € 750,-

€ 105,-

€ 130,-

Prijs per maand

Prijs per maand

2. Opties (optioneel)
Opties
5 extra IPv4 adressen subnet /29
Extra VLAN/EVC 2Mb/2Mb

Per maand
€ 5,00

Eenmalig
€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Per maand
€ 0,00

Eenmalig
€ 89,00

€ 0,00

€ 199,00

3. Router (optioneel)
Opties
Standaard Router
Premium Router

Paraaf:
WWW.TRTC.NL
________________

Algemene voorwaarden




















Tarieven zijn geldig in het gehele Cogas gebied
Tarieven en bedragen gelden alleen voor nieuwe aansluitingen bij Cogas
Nieuwe aansluiting dient uiterlijk binnen 12 maanden na ondertekening geactiveerd te zijn
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
Na oplevering Cogas dient Qonnected binnen maximaal 2 weken de verbinding op te leveren
Na oplevering door Qonnected (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
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 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 te Zwolle onder nummer 53730127

Paraaf:
WWW.TRTC.NL
________________

1. Uw gegevens

Bedrijfsnaam
Naam contactpersoon
Telefoonnummer
E-mail
KvK nummer

Uw referentie

Wat is het installatie adres voor deze verbinding?
Straatnaam & Huisnummer
Postcode & Plaats

Gegevens technisch contactpersoon
Naam en voorletter(s)
Telefoonnummer
E-mail adres

Gegevens financieel contactpersoon
Naam en voorletter(s)
Telefoonnummer
E-mail adres

2. Betalingsmethode
Betalingsmethode

Automatische incasso

Rekeningnummer (IBAN)
Bank identificatie (BIC)

3. Ondertekening

Ik heb een kopie uittreksel Kamer van Koophandel bijgevoegd
Door ondertekening verklaart u de algemene voorwaarden te hebben ontvangen, gelezen en daarmee akkoord te gaan

Handtekening

Naam

Datum

Plaats

Paraaf:
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________________
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________________

