aanvraagformulier glasvezel
svp ingevuld retourneren naar breedband@bwpartner.nl
Ja, ik meld mijn organisatie aan voor Glasvezel Breedband op het TATA Steel terrein:
Naam bedrijf:

naam aanvrager:

gebouwcode:

functie:

telefoonnummer(s):

e-mail:

factuuradres:

Gewenste aansluiting svp aankruisen. Eénmalige aansluitkosten bedragen € 275,- Beschikbaarheid minimaal 99,8%
5 Mb
10 Mb
25 Mb
40 Mb
50 Mb
100 Mb

€ 165,- p/m
€ 205,- p/m
€ 240,- p/m
€ 270,- p/m
€ 295,- p/m
€ 365,- p/m

Deze tarieven zijn van toepassing bij een inpandig beschikbaar glasvezel paar.
Breedband internet over glasvezel wordt standaard geleverd met één publiek IP adres.
Duur van de overeenkomst is één jaar en gaat na acceptatie van deze aanvraag door Bandwidth Partner in op
moment van indienststelling. Vervolgens wordt telkens stilzwijgend per kalenderkwartaal verlengd. Opzegtermijn is
één kalendermaand voor aanvang van een nieuwe termijn. Betalingen vinden plaats op factuurbasis, per kwartaal
vooraf. Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW. Installatiekosten zijn voor een volledig werkende oplevering op
de klantlocatie en mits glasvezelverbindingen aanwezig.
Indien de verschuldigde betaling niet tijdig door Bandwidth Partner is ontvangen, kan de breedband verbinding
worden afgesloten; heraansluitkosten bedragen € 75,- Ook bij afsluiting blijft de betalingsverplichting bestaan, er
ontstaat geen recht op restitutie.
Overstappen op een hogere bandbreedte is kosteloos. Voor overstappen naar een lagere bandbreedte wordt
éénmalig een bedrag van € 75,- in rekening gebracht.
De apparatuur voor het leveren van de Business Breedband diensten krijgt u van ons in bruikleen. Eventueel door u
veroorzaakte schade aan deze apparatuur zal aan u in rekening worden gebracht. Na afloop van de overeenkomst
dient de apparatuur aan Bandwidth Partner te worden geretourneerd.
Op deze aanbieding zijn de algemene voorwaarden informatietechnologie (Fenit Voorwaarden) van toepassing. U
kunt deze op onze website vinden; desgewenst sturen wij u op uw verzoek een exemplaar toe. Deze prevaleren
boven eventuele inkoopvoorwaarden.
Hierbij vraagt bovenvermelde aanvrager de Glasvezel Breedband dienst van Bandwidth Partner namens genoemde
bedrijf aan en verklaart hierbij kennis genomen te hebben van bovengenoemde voorwaarden en hiermee zonder
voorbehoud akkoord te gaan.
Plaats:

Datum:

Handtekening:

Ruimte voor opmerkingen:

Bandwidth Partner, Groot Hoefijzerlaan 20, 2244GH Wassenaar. BTW nr. NL 807375494 B01 KvK nr. 34106413

