Aanvraagformulier CBizz Fiber Green
internet, telefonie en IP-televisie
Kies uw glasvezel internetabonnement
CBizz Fiber Green 100Mbps + Telefonie voor € 49,95* p/mnd
CBizz Fiber Green 200Mbps + Telefonie voor € 59,95* p/mnd
CBizz Fiber Green 400Mbps + Telefonie voor € 89,95* p/mnd
CBizz Fiber Green 800Mbps + Telefonie voor € 149,95* p/mnd
Extra opties internet

Gratis CBizz telefonie-abonnement
U kunt gebruiken maken van een gratis CBizz telefonieabonnement met 2
telefoonnummers. Het porteren van uw huidige telefoonnummer(s) kan na
oplevering van CBizz telefonie met 2 tijdelijke telefoonnummers.
Ja, ik wil gebruik maken CBizz Telefonie Basis
Neem contact met mij op voor uitgebreide zakelijke telefoniemogelijkheden
IP-televisie
U kunt uw abonnement uitbreiden met CBizz IP-televisie. De aansluitkosten
hiervoor bedragen eenmalig €89,25*. Hiervoor krijgt u 1 settopbox meegeleverd welke u kunt aansluiten op uw TV.

Ik wil gebruik maken van een vast IP-adres
FRITZ!Box: alles-in-1 router met Wifi à € 149,-*
De eenmalige aansluitkosten bedragen € 69,95*. U ontvangt apparatuur voor
activatie van het abonnement. U kunt zelf een router en/of firewall (laten)
aansluiten en wij adviseren u de apparatuur af te stemmen op
de gewenste bandbreedte. Op CBizz Fiber Green is een Fair Use Policy van
toepassing. De aanvangstermijn bedraagt 12 maanden en na de
aanvangstermijn is de opzegtermijn één (1) kalendermaand.
Vastrechtvergoeding
Voor het glasvezelnetwerk in het buitengebied worden vastrechtkosten in
rekening gebracht en gefactureerd door de netwerkbeheerder. Met dit bedrag
dekt u de kosten die nodig zijn voor het aanleggen en onderhouden van het
glasvezelnetwerk in het buitengebied. De beheerder, de voorwaarden en de
hoogte van de kosten zijn afhankelijk van het gebied waarin u zich bevindt.
U dient hiervoor bij deze aanvraag ook het tweede blad ‘akkoordverklaring en
machtiging vastrechtvergoeding’ in te vullen

Kies uw IP-televisie abonnement (optioneel)
IP-televisie Light voor € 12,95* p/mnd
IP-televisie Basis voor € 17,45* p/mnd
Kies uw extra opties voor IP-televisie
2e settopbox à € 89,25*
3e settopbox à € 89,25*
TV opnemen € 3,50* p/mnd
Zenderpakket IPTV Extra-1 € 4,10* p/mnd
Zenderpakket IPTV Fun € 9,95* p/mnd
Zenderpakket IPTV World € 10,95* p/mnd
Zenderpakket IPTV Kids € 5,50* p/mnd
Zenderpakket Fox Sport International € 15,95* p/mnd
Zenderpakket Ziggo Sport Totaal € 14,95* p/mnd

Bedrijfsgegevens
Bedrijfsnaam:
KvK-nummer:				

CBizz klantnummer (indien van toepassing):

Straat (installatie-adres):

nr:

Postcode:

Plaats:

Contactgegevens
Aanhef:

De heer

Mevrouw

Naam contactpersoon:

Telefoonnummer contactpersoon:

E-mail contactpersoon & digitale factuur:
Afwijkend e-mailadres digitale factuur (indien van toepassing):
Rekeningnummer voor automatische incasso
IBAN (bank)rekeningnummer:
Instemming
Ja, door het plaatsen van de bestelling ga ik akkoord met de betalingsverplichting
en alle voorwaarden die op deze bestelling van toepassing zijn en machtig ik CBizz
om de factuurbedragen van de genoemde bankrekening te innen.
Ja, ik machtig CBizz hierbij om mij aan te melden bij de netwerkbeheerder en heb de ingevulde en
ondertekende akkoordverklaring en machtiging bijgesloten.
Plaats en datum:

Handtekening:

Stuur uw aanmeldformulier naar support@libelnet.nl

Neem voor vragen contact op met Libelnet. Tijdens kantooruren per telefoon op 077 303 0650 of via email
naar support@libelnet.nl
*Alle bedragen en tarieven zijn in euro en exclusief BTW en installatie. Onder voorbehoud van typefouten.
Aan de aanmelding kunnen geen rechten ontleend worden.

Versienummer 20170512_1a

Akkoordverklaring en machtiging vastrechtvergoeding
Glasvezel in buitengebieden Glasdraad Groene Hart

LET OP: dit formulier is uitsluitend voor het Glasdraad Groene Hart gebied
(deelgebieden Kaag en Braassem, Nieuwkoop en Teylingen-Oost).
Voor gebruik van het glasvezelnetwerk in het buitengebied
wordt een vastrechtvergoeding in rekening gebracht en
gefactureerd door de netwerkbeheerder. Met dit bedrag dekt
u de kosten die nodig zijn voor het aanleggen en onderhouden
van het glasvezelnetwerk in het buitengebied.
De beheerder, de voorwaarden en de hoogte van de kosten

zijn afhankelijk van het gebied waarin u zich bevindt. Vink
hieronder aan wat voor u van toepassing is en onderteken
het formulier.
U gaat hiermee akkoord met de voorwaarden van de
netwerkbeheerder en machtigt deze tot afschrijving van de
maandelijkse vastrechtvergoeding.

Akkoordverklaring
In plaats van een maandelijkse vastrechtvergoeding kunt u er ook voor kiezen om deze kosten met een eenmalig
bedrag af te kopen. Maak hieronder uw keuze:
Ik verklaar kennisgenomen te hebben van de voor mij geldende Algemene Voorwaarden Vastrechtvergoeding
Buitengebied en deze te aanvaarden. Tevens aanvaard ik de hoogte van de voor mij geldende vastrechtvergoeding
á € 12,40 excl. BTW per maand. Ik verleen aan Glasvezel Buitenaf een doorlopende SEPA-machtiging om voor de
duur van de overeenkomst de maandelijks vastrechtvergoeding van mijn rekeningnummer te incasseren.

Ik verklaar kennisgenomen te hebben van de voor mij geldende Algemene Voorwaarden Vastrechtvergoeding
Buitengebied en deze te aanvaarden. Tevens kies ik voor de eenmalige afkoop van de vastrechtvergoeding ter
hoog-te van € 1.900,- excl. BTW. Hiervoor ontvang ik een factuur van Glasvezel Buitenaf

Ondertekening
Naam: 							

Handtekening:

Plaats en datum:

Stuur dit formulier samen met uw aanmeldformulier naar support@libelnet.nl:
Neem voor vragen contact op met Libelnet. Tijdens kantooruren per telefoon op 077 303 0650 of via email naar support@libelnet.nl

Alle bedragen en tarieven zijn in euro en exclusief BTW. Onder voorbehoud van typefouten.

Aan de aanmelding kunnen geen rechten ontleend worden.
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