Overeenkomst GlasvezelDombosch
Contractant

Bedrijfsnaam

: ___________________________________________________________________

Aansluitadres

: _______________________________ Postcode/plaats : __________ Raamsdonksveer

Rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar directeur: __________________________________________
Connection (FiberConnect adres moet voorbereid zijn. AirConnect moet zichtverbinding met AirConnect toren hebben.)

 1Gb/s FiberConnect (maandelijks €75,- eenmalig € 300,-)
 1Gb/s FiberConnect + 2de FiberHub (maandelijks €115,- eenmalig € 500,-)
 1Gb/s FiberConnect + 2de FiberHub + 100MBit* AirConnect backup (maandelijks €185,- eenmalig € 800,-)

*Beschikbare bandbreedte is mede afhankelijk van interferentie en afstand tot de AirConnect toren.
Internet Access (maandelijks) – FiberConnect nodig:

 100Mb/s (€24,-)

 200Mb/s (€48,-)

SLA Internet Access (maandelijks)

 Best effort (€0,-)

 SLA 99,7% (€21,-)

 SLA 99,9% (€36,-)

Public IPv4 IP blok (maandelijks) – bruikbare adressen = blok -3, bij blok >=8 vul IP-blok verantwoording formulier in.

 4-blok (€0,-)



8-blok (€30,-)

 16-blok (€60,-)

 32-blok (€120,-)

OnNet VLAN (maandelijks) – FiberConnect nodig.

 100Mb/s (€12,-)

 200Mb/s (€24,-)

 400Mb/s (€48,-)

SLA Dombosch VLAN (maandelijks)

 Best effort (€0,-)

 SLA 99,7% (€21,-)

 SLA 99,9% (€36,-)

Betaling:

 Maandelijkse facturering. Betaling via automatische incasso van IBAN: ___________________________

E-mail adres digitale facturatie: _______________________________________________________
Incassant-ID: NL93ZZZ527172240000, Kenmerk: Glas-01

Algemene voorwaarden:
In aanvulling op de ICT~Office Voorwaarden gelden de volgende bepalingen:
1. De looptijd van de overeenkomst is drie jaar. Daarna zal deze stilzwijgend verlengd worden voor onbepaalde tijd met
een opzegtermijn van één maand. Opzegging dient per aangetekend schrijven te geschieden.
2. Stichting Glasvezel Dombosch is gerechtigd haar tarieven aan te passen aan de hand van het gepubliceerde indexcijfer
van de CPI, alle huishoudens, waarbij 2006 = 100%.
3. Stichting Glasvezel Dombosch blijft eigenaar van de apparatuur welke geplaatst zal worden tijdens de oplevering.
Wanneer uw organisatie valt binnen een vitale sector, bijvoorbeeld een nutsbedrijf, dan gelden er afwijkende afspraken.
Neem hiervoor contact met ons op.
Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn de NLdigital Voorwaarden 2020 van toepassing, gedeponeerd bij de rechtbank MiddenNederland locatie Utrecht. De bovengenoemde NLdigital Voorwaarden zijn bijgevoegd bij deze overeenkomst. Alle genoemde bedragen zijn
exclusief BTW.

Raamsdonksveer, datum: ___________________
Namens contractant: ________________________________ Handtekening: ______________________
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