Aanvraagformulier
nevenaansluiting

uitgave 01-07-2019
10.003.862

A) Algemene gegevens
Naam abonnee

M/V

Bedrijfsnaam (eventueel)
Aansluitadres
Postcode en plaats
Postadres

idem /

Postcode en plaats

idem /

Soort pand

Woning/recreatiewoning/appartement/

Plaats kabelaansluiting

MK beganegrond/kamer/

Telefoonnummer

mobiel/werk:

Huidig e-mailadres
Legitimatie (kopie)

rijbewijs / paspoort nummer / ID-kaart

Datum ingang

direct / dd:

Als u dit formulier afgeeft dan
kan gelijk een datum bepaald
worden.

Zie voor de actuele prijsinformatie www.kabeltex.nl.
B) Aan te sluiten (schets)

Voor meer lengte 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) Nevenaansluiting (extra los staande zomerwoning, e.d.), aansluitkosten per aansluiting
Onderstaande bedragen zijn van toepassing:
- de hoofdaansluiting op glasvezel is aangesloten en actief is.
- bij de aanleg van de hoofdaansluiting voldoende (extra) glasvezel zijn mee gelegd om een nevenaansluiting
aan te kunnen aansluiten op de hoofdaansluiting.
- de nevenaansluiting van dezelfde abonnee is als de hoofdaansluiting
exclusief btw
inclusief btw

Standaard aansluiting
aantal: ______________________x
€
454,55
€
550,00
extra graafwerk
(inbegrepen 20 mtr per aansluiting)

meer lengte _______ mtr
0-100 mtr
€
12,40/mtr
€
15,00/mtr

meer lengte _______ mtr
door aanwezige mantelbuis
€
6,61/mtr
€
8,00/mtr
totaalbedrag meer lengte
€ __________
€ __________
perceel nummer(s)

Plaats aansluiting
In meterkast (voorkeur)

In woonkamer (bestaande bouw)

D) Neven aansluiting abonnement per aansluiting
inclusief de btw

per maand:

 Abonnement Kabeltex Basis
 Abonnement Kabeltex Basis
 TV-pakket Recreatie (70+ zenders)

P40 40/40 Mbps
P80 80/80 Mbps
geen smartcard nodig

€ 45,00 -/- 15%
€ 53,00 -/- 15%
meerprijs

€
€
€

38,25
45,05
7,26

 Abonnement Kabeltex Standaard
 Abonnement Kabeltex Standaard

P40
P80

€ 49,00 -/- 15%
€ 55,00 -/- 15%

€
€

41,65
46,75

 Meerprijs Plus pakket Duits
 Extra smartcard
Leveren (eenmalige kosten):
 smartcard
 smartcard extra

(meer keuze zie aanvraagformulier TV-pakketten)

€
€

3,00
1,00

40/40 Mbps
80/80 Mbps

per stuk
eerste kaart
aantal: ___________

aantal:________

€

gratis
18,00/stuk

Opmerking/huisnummers/aantal:

E) Wijze van betaling ingangsdatum en ondertekening
 Gecombineerd met hoofdaansluiting
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 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.
Overige tarieven zie www.kabeltex.nl of op aanvraag.

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.

