Aanvraagformulier Nazomeraanbieding
Economy ADSL BBned

Contract / Facturatie gegevens
Bedrijfsnaam

Tekenbevoegde

Adres

Naam, voorletter

Postcode

Functie

Plaats

Telefoon (direct)

KvK nummer

Fax

Banktype

Bank

Dhr

Mevr

Giro E-mail

Rekeningnummer

Betalingsfrequentie Jaarlijks

Naamstelling rekening

Betaalwijze

Automatische afschrijving

Installatieadres
Bedrijfsnaam

Contactpersoon

Adres

Naam, voorletter

Postcode

Telefoon (direct)

Plaats

E-mail

Dhr

Mevr

Checklist ten behoeve van ADSL1
Ik maak gebruik van een bestaande telefoonllijn (geen belbudget abonnement) 2:

JA

Mijn huidige telefoonlijn is een lijn op basis van:

Analoog

ISDN

JA

NEE

Telefoonnummer van de om te zetten lijn (dit moet het hoofdnummer zijn):
Ik wil de spraakdiensten op de lijn bewaren (LINESHARING):3
Onder de volgende naam is de telefoonlijn geregistreerd:
Ik heb een kopie van de inschrijving van de Kamer van Koophandel toegevoegd:

JA

Ik heb een kopie van een recente KPN factuur toegevoegd:

JA

Er is een vrije aansluiting op mijn hub / switch voor aansluiting van de router:

JA

IP-adres van de Default Gateway in ons netwerk is:
Gewenste installatiedatum / opleverdatum:
Gewenst dagdeel:
Technisch contactpersoon:
1.
2.
3.

Bornsestraat 1d
7556 BA Hengelo
Postbus 76
7550 AB Hengelo
tel 074 750 12 50
fax 074 750 12 51
info@pagelink.nl
w ww.pagelink.nl

ochtend

middag

E-mail:

LET OP!: het foutief invullen van deze vragen kan leiden tot €350,- wijzigingskosten!
Wij adviseren u graag indien u geen gebruik wenst te maken van een bestaande telefoonlijn
Behoud van spraakdiensten is alleen mogelijk bij een ADSL verbinding. Ook dient deze service in uw wijk beschikbaar te zijn. Indien de spraakdienst wordt
opgezegd zal KPN Telecom voor een eventuele resterende contractsperiode abonnementskosten in rekening brengen. Door ondertekening van dit
aanvraagformulier machtigt u Pagelink tot het omzetten (porteren) van uw analoge of ISDN telefoonlijn. Let op! Deze lijn zal dan alleen geschikt worden
gemaakt voor datacommunicatie en zal hierdoor niet langer geschikt zijn voor telefonie- of faxverkeer (Dit geldt voor: ADSL zonder behoud van
spraakdiensten van KPN Telecom - dit geldt NIET voor ADSL met behoud van spraakdiensten van KPN Telecom)

Overige aandachtspunten:
§
Denkt u aan het paraferen van het voorblad en het ondertekenen van blad 2 of 3!
§
Neem contact op met Pagelink voor advies over de mogelijke installatie-opties en voorwaarden.
§
Beschikbaarheid en levertijd van geleverde diensten kan variëren; neem contact op met Pagelink voor
meer informatie hierover.
§
Instellingen voor doorsturen van SMTP mail en webservers op locatie kunnen bij de oplevering gemaakt
worden.
Paraaf:

Postbank 73.63.658
Rabobank 39.7525.850
kvk 040.50.977

1-3
3/2004

Aanvraagformulier Nazomeraanbieding
Economy ADSL BBNED Basis installatie

ADSL Economy ‘Basis installatie’
Kruis het gewenste pakket aan:
ADSL Economy 512/256
ADSL Economy 1024/512
ADSL Economy 2048/1024
ADSL Economy 8096/1024

Eenmalige
kosten

Overboekingsfactor

Maandkosten

Telco

€ 500,- 425,€ 500,- 425,€ 500,- 425,€ 500,- 425,-

1:25
1:25
1:25
1:25

€ 34,€ 42,€ 63,€ 74,-

BBNED
BBNED
BBNED
BBNED

Basis installatie:
Alle aansluitingen worden door een monteur1 opgeleverd inclusief levering en configuratie van een router
(Zyxel Prestige 650 H 31/33), 10 meter bekabeling en het configureren van één werkstation of laptop (mits
voorzien van de juiste software) en een korte uitleg alsmede een speedtest. Extra installatiewerkzaamheden
worden na overleg op uurtarief aan u doorberekend.
ADSL router Zyxel Prestige 650 H 31/33
Deze router is geschikt voor het ontsluiten van maximaal vier werkstations via ADSL.
Analoog:
ISDN:

Zyxel Prestige 650 H-31
Zyxel Prestige 650 H-33

€ 0,€ 0,-

Meerprijs ADSL router Zyxel Prestige 652 H 31/33
Deze uitgebreide router beschikt over een firewall, IP-VPN mogelijkheden en tevens een 4poorts switch.
Analoog:
ISDN:

Zyxel Prestige 652 H-31
Zyxel Prestige 652 H-33

Extra installatie opties
Configuren en werkend opleveren extra PC of laptop (inclusief 15 meter UTP kabel) per stuk
Aantal computers:
(maximaal 3)
Leveren en installeren / configureren van netwerkkaart ethernet (PC)
Leveren en installeren / configureren van PCMCIA kaart (laptop)
Extra beheer opties
Router Management (maandelijks per router)
Bij router management kan Pagelink in het geval van storingen of wijzigingen deze vanaf
afstand doorvoeren. Hierdoor wordt downtime tot een minimum beperkt en worden
voorrijkosten voorkomen.
1.

€ 120,€ 120,€ 35,€ 55,€ 65,€ 8,-

In overleg wordt een datum gekozen voor de installatie. Het zonder afberichten niet aanwezig zijn op deze datum kan leiden tot €65,- eenmalige kosten.
Afmelden kan tot 2 werkdagen voor de datum van installatie via telefoonnummer 074-2508068

Alle bedragen op dit formulier zijn per maand en exclusief BTW, tenzij anders vermeld. Abonnementsduur is één jaar en wordt zonder opzegging automatisch
verlengd. Opzegging kan uitsluitend schriftelijk geschieden tenminste 1 maand voor het ingaan van de nieuwe termijn. Betaling per aangegeven betalingsfrequentie
vooruit. Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn de Algemene Voorwaarden van FENIT, gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den
Haag op 8 december 1994 onder nummer 1994/189 van toepassing. Een exemplaar zenden wij u desgewenst kosteloos toe. De algemene voorwaarden zijn ook via
Internet in te zien: http://www.pagelink.nl/fenit/
Door het tekenen van deze overeenkomst:
§
geeft u te kennen de inhoud van de fenit voorwaarden grondig te hebben bestudeerd en de fenit voorwaarden te erkennen als enige voorwaarden die
van invloed zijn op deze overeenkomst.
§
machtigt u Pagelink tot wederopzegging tot automatische afschrijving van de maandelijkse vergoeding(en) voor het gebruik van de dienst(en). [Indien
u het niet eens bent met een afschrijving, kunt u dit binnen 30 dagen door uw bank laten terugboeken]

Ondergetekende verklaart zich akkoord en verklaart tekenbevoegd te zijn namens de bij de contractgegevens vermelde organisatie.

Naam
Datum

Handtekening

2-3
3/2004

Aanvraagformulier Nazomeraanbieding
Economy ADSL BBned Doe het zelf pakket

ADSL Economy ‘Doe het zelf pakket’
Kruis het gewenste pakket aan:
ADSL Economy 512/256
ADSL Economy 1024/512
ADSL Economy 2048/1024
ADSL Economy 8096/1024

Eenmalige
kosten
€ 175,€ 175,€ 175,€ 175,-

100,100,100,100,-

Overboekingsfactor

Maandtarief

Telco

1:25
1:25
1:25
1:25

€ 34,€ 42,€ 63,€ 74,-

BBNED
BBNED
BBNED
BBNED

Installatie:
U dient zelf zorg te dragen voor de installatie.
Het ‘Doe het zelf pakket’ is inclusief splitter en eenvoudige handleiding.
ADSL router Zyxel Prestige 650 R-31/33
Deze router is geschikt voor het ontsluiten van één werkstation via ADSL.
Het pakket is inclusief splitterpakket en eenvoudige handleiding.
Analoog:
ISDN:

Zyxel Prestige 650 R-31
Zyxel Prestige 650 R-33

€ 139,€ 139,-

ADSL router Zyxel Prestige 650 H 31/33
Deze router is geschikt voor het ontsluiten van maximaal vier werkstations via ADSL.
Het pakket is inclusief splitterpakket en eenvoudige handleiding
Analoog:
ISDN:

Zyxel Prestige 650 H-31
Zyxel Prestige 650 H-33

€ 159,€ 159,-

ADSL Router Zyxel Prestige 652 H 31/33
Deze uitgebreide router beschikt over een firewall, IP-VPN mogelijkheden en tevens een 4poorts switch.
Analoog:
ISDN:

Zyxel Prestige 652 H-31
Zyxel Prestige 652 H-33

€ 279,€ 279,-

Alle bedragen op dit formulier zijn per maand en exclusief BTW, tenzij anders vermeld. Abonnementsduur is één jaar en wordt zonder opzegging automatisch
verlengd. Opzegging kan uitsluitend schriftelijk geschieden tenminste 1 maand voor het ingaan van de nieuwe termijn. Betaling per aangegeven betalingsfrequentie
vooruit. Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn de Algemene Voorwaarden van FENIT, gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den
Haag op 8 december 1994 onder nummer 1994/189 van toepassing. Een exemplaar zenden wij u desgewenst kosteloos toe. De algemene voorwaarden zijn ook via
Internet in te zien: http://www.pagelink.nl/fenit/
Door het tekenen van deze overeenkomst:
§
geeft u te kennen de inhoud van de fenit voorwaarden grondig te hebben bestudeerd en de fenit voorwaarden te erkennen als enige voorwaarden die
van invloed zijn op deze overeenkomst.
§
machtigt u Pagelink tot wederopzegging tot automatische afschrijving van de maandelijkse vergoeding(en) voor het gebruik van de dienst(en). [Indien
u het niet eens bent met een afschrijving, kunt u dit binnen 30 dagen door uw bank laten terugboeken]

Ondergetekende verklaart zich akkoord en verklaart tekenbevoegd te zijn namens de bij de contractgegevens vermelde organisatie.

Naam
Datum

Handtekening

3-3
3/2004

