Aanvraagformulier
individuele aansluiting
op Texel

uitgave 01-07-2019
10.003.636

A) Algemene gegevens
Naam abonnee

M/V

Bedrijfsnaam (eventueel)
Aansluitadres
Postcode en plaats
Postadres

idem /

Postcode en plaats

idem /

Soort pand

Woning/bovenwoning/recreatiewoning/appartement/

Plaats kabelaansluiting

MK beganegrond/MK verdieping/kamer/

Telefoonnummer

mobiel/werk:

Huidig e-mailadres
Legitimatie (kopie)

rijbewijs / paspoort nummer / ID-kaart

Datum ingang

direct / dd:
Zie voor de actuele prijsinformatie www.kabeltex.nl.

B) Abonnement













Kabeltex Standaard GO P80
Kabeltex Standaard GO P200
Kabeltex Standaard GO P600
Kabeltex Standaard P40
Kabeltex Standaard P80
Kabeltex Standaard P200
Kabeltex Standaard P600
Kabeltex Internet Only P40
Kabeltex Internet Only P80
Kabeltex Internet Only P200
Kabeltex Internet Only P600
Telefonie

C) Eenmalige kosten
 TV-pakket Standaard






Interactieve TV

Bedragen per maand
Internet, Interactieve TV met
TV-pakket standaard
Internet en TV-pakket Standaard

Internet

Eerste smartcard
Extra smartcard (per TV)
Cammodule (CI+) voor in TV
Settopbox (STB)
Settopbox (STB)
Aankoop bij eerste aanmelding

80/80 Mbps
200/200 Mbps
600/600 Mbps
40/40 Mbps
80/80 Mbps
200/200 Mbps
600/600 Mbps
40/40 Mbps
80/80 Mbps
200/200 Mbps
600/600 Mbps
meerprijs

nieuwe abonnee
aantal: _______
aantal: _______
per maand (huur)
koop
actie

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

59,00
76,00
92,00
49,00
55,00
72,00
88,00
34,00
40,00
57,00
73,00
2,00

€
€
€
€
€

gratis
18,00
75,00
4,00
105,00
75,00

D) Diversen











Internet
Televisie
Telefonie

Facturering

Alias: _______________________
@texel.com
Gebruik extra smartcard
aantal: _______
Zie voor extra zenders het betreffende aanvraagformulier
Onbeperkt bellen naar vaste nummers in Nederland (fair use)
Tarief per minuut bij structureel meer dan 1.000 minuten per maand
Porteren van uw huidige telefoonnummer: ______________________
Een nieuw nummer
Incasso bankrekening: _____________________________________
Geen incasso, factuur per e-mail
Geen incasso, factuur per post

gratis
€ 1,00/maand
€ 10,00/maand
€ 0,03/minuut
gratis
gratis
geen kosten
€ 1,50/factuur
€ 3,00/factuur

E) Aansluitkosten en installatiekosten
Aansluitkosten
Indien nog niet aanwezig of nog niet actief:

- Binnen de bebouwde kom of op bungalowpark (max 20 mtr hart weg)
gratis

- Overige (zoals buitengebied, groepsaansluitingen)
offerte
Installatiekosten (*) Indien kabelwerk nodig is, dan maximaal 15 mtr (zichtwerk of door aanwezige buis)
 - Internet
Wifi-router plaatsen bij aansluitpunt, of in andere ruimte (*)
gratis
 - Televisie
Eerste TV aansluiten en digitaal instellen (*)
gratis
 - Telefoon
Aansluiten basispost of eerste toestel (*)
gratis
 Apparatuur zoals wifi-router, telecomadapter, glasvezelbox blijven eigendom van Kabeltex.
Heeft u speciale wensen, of wilt u meer informatie over het installeren, neem dan contact met ons op.
F) Deze aanvraag is niet voor:
- zakelijk internet
- groepsaansluitingen (recreatiebedrijven, appartementen, enz)
- extra aansluitingen (nevenaansluitingen)
Gebruik hiervoor onze andere aanvraagformulieren.

G) Abonnementsduur
Minimale abonnementsduur is 2 jaar, daarna per maand opzegbaar.

H) Ondertekening
Door middel van ondertekening van dit formulier verklaar ik akkoord te gaan met de toepasselijke Algemene Voorwaarden (in te zien en te
downloaden vanaf www.kabeltex.nl).
De belbundel onbeperkt bellen naar vaste nummers in Nederland is uitsluitend voor particulier gebruik (fair use). Uitgezonderd zijn 06750inbelnummers en betaalde 08- en 09-nummers en servicenummers.
De abonnementskosten worden vooraf, de eenmalige kosten en de variabele gesprekskosten worden achteraf berekend
Jaarlijks worden op 1 juli de abonnementsbedragen aangepast o.b.v. de prijsontwikkeling.
Overige wijziging van de tarieven voorbehouden. Actie aanbiedingen zijn tijdelijk.
In bijzondere gevallen gelden aanvullende tarieven, u krijgt dan van te voren een offerte.
Alle bedragen zijn inclusief de btw. Overige tarieven zie www.kabeltex.nl of op aanvraag.
Voor collectieve aansluitingen (groepsaansluitingen) gelden afwijkende tarieven.

Datum ondertekening:

Handtekening:

-------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------

Dit formulier opsturen naar Kabeltex B.V., Abbewaal 31, 1791 WX Den Burg, Texel.
Heeft u nog vragen? Bel 0222-315411 of kom even bij ons langs op Abbewaal 31, Den Burg.

