el
n
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AANMELDFORMULIER

Radio
Westerman
Gegevens
Bakxlaan 35 Nieuwleusen
Naam

tel.
0529-481232
Adres
Postcode
ma-do
09:00Woonplaats
- 18:00Zwolle
E-mail
vr
09:00 - 18:00
Telefoonnummer
za
10:00 - 17:00

assendorp

Plinq
Wilhelminastr 56 Dalfsen

Mobiel nummer

tel.
088-7768444
ja/nee
Telefoongidsvermelding
ma-vr 09:00ja/nee
- 18:00
Nummerbehoud

IBAN Bankrek.nr

NL

0

Kies uw pakket

€ 45 ,00

Glasvezel Assendorp familiepakket
-

Internet 150 Mbps, incl. internetrouter
Geen datalimiet
Voordelig telefoneren
incl.
nummerbehoud
Voordelig
telefoneren
incl.
nummerbehoud
Onbeperkt digitaal televisie’s aansluiten via de coax
Ruim 57 zenders, waarvan 27 in HD-kwaliteit
Gratis basisinstallatie door onze ervaren monteur ( t.w.v. €55,00)

per maand

Glasvezel Assendorp studentenpakket
- Internet 500 Mbps
-- Geen datalimiet
- Lekker snel internet voor Netﬂix, YouTube en studeren niet te vergeten :)

Glasvezel Assendorp seniorenpakket
-

Voordelig telefoneren incl. nummerbehoud

- Onbeperkt digitaal televisie’s aansluiten via de coax

€ 40 ,

00

per maand

€ 30 ,00

per maand

- Gratis basisinstallatie door onze ervaren monteur
- Mogelijkheden voor een digitale levenslijn
Ruim 57 zenders, waarvan 27 in HD kwaliteit

Glasvezel Assendorp TV pakket
- Onbeperkt digitaal televisie’s aansluiten via de coax
- Ruim 57 zenders, waarvan 27 in HD Kwaliteit

Stel zelf uw eigen pakket samen
- Stel op de achterzijde zelf uw gewenste pakket samen
- Betaal alleen voor wat u gebruikt

€ 17 ,50
per maand

Al vanaf

€ 30 ,00
per maand

Door ondertekening van dit formulier gaat u akkoord met een doorlopende SEPA machtiging en machtigt u Glasvezel Assendorp BV om de eventuele éénmalige kosten, maandelijkse abonnementskosten en gesprekskosten.
(de genoemde maandtarieven van de pakketten met telefonie zijn exclusief eventuele betaalde service - en internetnummers) d.m.v. doorlopende automatische incasso af te schrijven van uw rekening. U verklaart
hierbij gerechtigd te zijn om een overeenkomst aan te gaan met Glasvezel ASsendorp BV en u gaat akkoord met de voor de door u bestelde diensten geldende voorwaarden van Glasvezel Assendorp BV.
De algemene voorwaarden staan op www.glasvezelassendorp.nl en kunnen u ook ter hand worden gesteld. Voor de apart te bestellen dienst onbeperkt bellen naar vaste en mobiele nummers in Nederland geldt een fair use policy.
De exacte speciﬁcaties van de diverse pakketten staan vermeld op de website www.glasvezelassendorp.nl. De contractduur van het abonnement is een jaar, geldig vanaf de oplevering van de diensten en wordt steeds stilzwijgend
verlengd met een maand. Alle prijzen zijn per maand in euro's en incl. BTW. Prijs-en technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden. Kijk voor geldigheid en actievoorwaarden op www.glasvezelassendorp.nl.
Als er sprake is van verkoop aan de deur of van verkoop op afstand (telefonische verkoop, verkoop via internet of verkoop met behulp van andere technieken voor verkoop afstand), kunt u deze overeenkomst uiterlijk
14 werkdagen na schriftelijke of elektronische bevestiging van de overeenkomst door Glasvezel Assendorp BV schriftelijk of elektronisch ontbinden.

Netwerk: FTTH Assendorp 2018-1

ANTWOORDNUMMER 77200

7720VB DALFSEN

088 - 776 84 10

INFO@GLASVEZELASSENDORP.NL

Stel zelf uw eigen pakket samen
Internet
Internet 150Mbps

€ 30,00

Internet 250Mbps

€ 35,00

Internet 500Mpbs

€ 40,00

Basis zenderpakketten
Assendorp TV Basis

per maand

Telefonie

€ 2,50

Tweede telefoonlijn

€ 5,00

per maand
per maand

Gratis

Nummerbehoud vaste telefoonnummer(s)

Gratis

Onbeperkt bellen naar vaste
nummers in Nederland

€

5,00

Onbeperkt bellen naar vaste + mobiele
nummers in Nederland

€ 12,50

per maand

Nieuws

€ 0,25 p/m

Lifestyle

€ 0,75 p/m

Cultuur

€ 0,50 p/m

Muziek

€ 0,75 p/m

Kennis

€ 1,00 p/m

Muziek klassiek € 1,25 p/m

Relax

€ 0,65 p/m

Duits

€ 0,75 p/m

Entertainment € 1,00 p/m

Engels

€ 1,00 p/m

€ 1,00 p/m
€ 1,00 p/m

Religie

€ 0,25 p/m

Crime

€ 1,25 p/m

Kids
Kids Kleuter

Telefoonnummer(s):
Gidsvermelding

per maand

Extra zenderpakketten

Let op: wilt u gebruik maken van telefonie, dan is telefonie basis een verplichte optie.

Telefonie basis

€ 2,50

Assendorp
r TV Extra

per maand
per maand

Gratis i.c.m. televisie

Kijk op onze website of vraag naar de zenderlijst voor meer informatie

Premium pakketten
Fox Sports Eredivisie

per maand

Fox Sports Internationaal

€ 7,50

Ziggo Sport Totaal

€ 15,00

eenmalig

Televisie

Let op: wilt u gebruik maken van televisie, dan is televisie basis een verplichte optie.

Televisie basis (in combinatie met internet)

- Ruim 57 digitale zenders, waarvan 27 in HD-kwaliteit

Smartca rd

- Voor extra pakketten bij digitale televisie

Aantal
_____ x

Interactieve televisie

- Uitzendig gemist NPO, live tv pauzeren en begin gemist

Extra interactieve tv ontvanger
- Max. 3 extra ontvangers

Aantal
_____ x

Opnemen

€ 12,50

Film1

per maand

€ 25,00

Erotiek

eenmalig

€

5,00

€

2,50

€

5,00

per maand
per maand
per maand

Aantal
_____ x

Fritz!Box Router

Aantal
_____ x

- Router voor draadloos internet (WIFI)
- Geschikt voor telefonie

Doe-het-zelf pakket

Gratis

Eenmalig

€120,00

eenmalig

€249,00

Humax IRHD 5300 C decoder

€149,00

- Digitale decoder met USB opname functie
- Digitale decoder met ingebouwde opname functie

eenmalig
eenmalig

voor meer informatie
Plaats

Handtekening
Glasvezel Assendorp BV behoud het recht om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen
aan haar producten en prijzen aan te brengen. Ofschoon deze prijslijst met de grootst mogelijke
zorg is samengesteld, kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor eventuele
onjuistheden van welke aard dan ook. Met deze prijslijst vervallen alle voorafgaande prijzen.
Op deze prijzen zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing.
Editie: Glasvezel Assendorp 2019

€ 5,00

per maand

Gratis

€ 25,00

Humax IRHD 5200 C decoder

€ 15,00

per maand

Overstapservice

Basisinstallatie door ervaren monteur

TP Link 300 Mbps Wireless N Router

per maand

Overstap & installatie

Hardware

Datum

€ 7,50

per maand

glasvezel

assendorp
Tel:

088-7768410

(op werkdagen van 9.00 tot 18.00 uur)

Mail: info@glasvezelassendorp.nl

voor meer informatie www.glasvezelassendorp.nl

€ 55,00

eenmalig

