Bestelformulier Glasvezel
F T TO voor industrie
Kies jouw internet abonnement

(verplicht)

Meest gekozen

Weserve Fiber

50 Mbit
Eerste 6 maanden:

€ 72,50 p/mnd

Weserve Fiber

100 Mbit
Eerste 6 maanden:

€ 82,50 p/mnd

500 Mbit

250 Mbit

Eerste 6 maanden:

Eerste 6 maanden:

€ 97,50 p/mnd € 132,50 p/mnd

daarna € 139 p/mnd

daarna € 149 p/mnd

daarna € 164 p/mnd

daarna € 199 p/mnd

€ 250 eenmalig

€ 250 eenmalig

€ 250 eenmalig

€ 250 eenmalig

Ja, ik wil deze

Ja, ik wil deze

Ja, ik wil deze

Ja, ik wil deze

Optioneel
✔

Weserve Fiber

Weserve Fiber

Gewenste datum activering

Extra IPv4 adres à € 2,- p/mnd

Kies jouw telefonie abonnement

(optioneel)

Meest gekozen

Standaard
telefonie

Premium telefonie
Na het plaatsen

Max. 2 gelijktijdige

van je bestelling

gesprekken

nemen wij
contact met je op.

€0

p/mnd

Ja, ik wil deze

Ja, ik wil deze

* Alle bedragen en tarieven zijn netto, in euro en exclusief BTW. Onder voorbehoud van typefouten.
Aan de aanmelding kunnen geen rechten worden ontleend.

Hardware

(optioneel)

Stuur dit

bestelformulier

router

ingevuld naar:

Ja, ik wil deze

Jouw gegevens
(Bedrijfs)naam
Straat (installatie-adres)
Huisnummer
Postcode + plaats
Aanhef

Heer

Mevrouw

Maand

Kwartaal

Naam contactpersoon
Telefoonnummer
E-mailadres
E-mailadres (dig. factuur)
Ik wens te betalen per

Jaar

IBAN-nummer

Ik ga akkoord met de Algemene Voorwaarden van Weserve B.V.
en ik ben op de hoogte dat deze overeenkomst een initiële eerste
termijn kent van 12 maanden na activatie en vervolgens per maand
automatisch stilzwijgend verlengd wordt. De opzegtermijn is één
kalendermaand.

Plaats en datum:

Handtekening voor akkoord:

Ik ga akkoord met de Algemene Voorwaarden van Weserve B.V. en
verstrek aan Weserve B.V. een doorlopende SEPA-machtiging om
voor de duur van de overeenkomst maandelijks de kosten van het
bovengenoemde rekeningnummer te incasseren.

Weserve B.V. | Generatorstraat 42 | 7556 RC Hengelo | T. (074) 76 00 370 | info@weserve.nl | www.weserve.nl

