Aanvraagformulier
aansluiting op Texel

uitgave 01-07-2019
10.003.781

A) Algemene gegevens
Naam abonnee

M/V

Bedrijfsnaam (eventueel)
Aansluitadres
Postcode en plaats
Postadres

idem /

Postcode en plaats

idem /

Telefoonnummer

mobiel/werk:

E-mailadres
Legitimatie (kopie)

rijbewijs / paspoort nummer / ID-kaart

Datum ingang

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

B) Aan te sluiten (schets)

Voor meerlengte en aanleg onder gesloten verharding (asfalt e.d.), alsmede onder klinkerbestrating wordt na
aanmelding eerst een (aanvullende) offerte uitgebracht.
Na akkoord aanvrager wordt tot uitvoering van de werkzaamheden over gegaan.

C) Aansluiting algemeen
Onderstaande bedragen zijn van toepassing:
- indien een aansluiting nog niet aanwezig is, of niet actief is.
- mits hoofdinfrastructuur van Kabeltex met aansluitmogelijkheid in de weg aanwezig is.














Standaard aansluiting
maximaal 20 mtr van hart weg

Idem in buitengebied
maximaal 50 mtr van hart weg

meerlengte _______ mtr
meerlengte _______ mtr
meerlengte _______ mtr
meerlengte _______ mtr
totaalbedrag meerlengte
Plaats aansluiting

Binnen de bebouwde kom
Op bungalowparken
Bijdrage aansluitkosten
en toeslag zolang abonnement loopt
optioneel: afkoop toeslag
0-100 mtr
vanaf 100 mtr
door aanwezige mantelbuis
mantelbuis wordt gelegd (v.a. erfgrens)

exclusief btw
gratis
gratis
€
785,12
€ 10,33/mnd
€
1.446,28
€
12,40/mtr
€
10,74/mtr
€
6,61/mtr
€
6,61/mtr
€ __________

inclusief btw
gratis
gratis
€
950,00
€ 12,50/mnd
€
1.750,00
€
15,00/mtr
€
13,00/mtr
€
8,00/mtr
€
8,00/mtr
€ __________
perceel nummer(s)

In meterkast (voorkeur)
In woonkamer (bestaande bouw)

D) Aansluiting algemeen (actieprijs geldig bij aanmelding tot 01-10-2019)
Onderstaande bedragen zijn van toepassing:
- indien een aansluiting nog niet aanwezig is, of niet actief is.
- mits hoofdinfrastructuur van Kabeltex met aansluitmogelijkheid in de weg aanwezig is.













Standaard aansluiting
maximaal 20 mtr van hart weg

Idem in buitengebied
maximaal 30 mtr van hart weg

meerlengte _______ mtr
meerlengte _______ mtr
meerlengte _______ mtr
meerlengte _______ mtr
totaalbedrag meerlengte
Plaats aansluiting

Binnen de bebouwde kom
Op bungalowparken
Bijdrage aansluitkosten
of betaling in 20 jaar
0-100 mtr
vanaf 100 mtr
door aanwezige mantelbuis
mantelbuis wordt gelegd (v.a. erfgrens)

exclusief btw
gratis
gratis
€
1.859,50
€ 10,31/mnd
€
12,40/mtr
€
10,74/mtr
€
6,61/mtr
€
6,61/mtr
€ __________

inclusief btw
gratis
gratis
€
2.250,00
€ 12,50/mnd
€
15,00/mtr
€
13,00/mtr
€
8,00/mtr
€
8,00/mtr
€ __________
perceel nummer(s)

In meterkast (voorkeur)
In woonkamer (bestaande bouw)

I) 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).
Facturering na het gereedkomen van de aansluiting.
Wij sturen u een factuur welke binnen 14 dagen voldaan dient te worden.

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.

