
Tekenbevoegde

Voornaam

Tussenvoegsel

Achternaam

Telefoon (direct)

E-mail

Contactpersoon

Voornaam

Tussenvoegsel

Achternaam

Telefoon (direct)

E-mail

Betalings frequentie

Betaalwijze

Voornaam + Achternaam

Telefoonnummer

Email-adres

Telefoonnummer (direct)

Naam project Glasvezel Schaapsloop

Huisnummer + toevoeging

Postcode

CONTRACTANTGEGEVENS

Bedrijfsnaam Dhr                       Mevr

OVEREENKOMST / AANVRAAGFORMULIER
Coöperatie Bedrijvenpark Valkenswaard U.A.

 BASISAANSLUITING

LET OP: ALLEEN CORRECT INGEVULDE AANVRAGEN WORDEN IN BEHANDELING GENOMEN

PROJECTGEGEVENS

2-7-2014

Adres

KvK nummer

FACTURATIEGEGEVENS

Bedrijfsnaam Dhr                       Mevr

Plaats

Algemeen telefoonnummer

Postcode

Plaats

Factuur adres

Huisnummer + toevoeging

Naamstelling rekening

INSTALLATIEGEGEVENS *)

GLASVEZEL AANSLUITADRES INSTALLATIE CONTACTPERSOON

BANKGEGEVENS VERPLICHT INVULLEN!

Banktype         Bank                     Giro Drie maandelijks

Rekeningnummer Automatische incasso

Postcode + plaats

Verdieping/ruimte

Straat

Huisnummer + toevoeging

*) Het glasvezel aansluitadres is het adres waar uw Glasvezel Basisaansluiting geinstalleerd wordt.
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        100 Mbps á EUR 175 per maand

        200 Mbps á EUR 250 per maand

        Anders:

        1.500 euro (indien totale oppervlakte bedrijfskavel van 500 m2 tot max. 5.000 m
2
)

        2.500 euro (indien totale oppervlakte bedrijfskavel van 5.000 m2 tot max. 10.000 m
2
)

        4.675 euro (indien totale oppervlakte bedrijfskavel meer dan 10.000 m
2
)

U kunt dan geen recht meer doen gelden op de hiernaast genoemde 

prijzen. 

        Ja

        Ja

        Ja

        Ja

        Ja

        Ja

Dhr. P. Smits

Plaats:

Datum:

OPMERKINGEN

VOORWAARDEN

Contractant heeft heeft een kopie van de inschrijving bij de Kamer van Koophandel  toegevoegd.

Op de dienst zijn de gebruikersvoorwaarden Coöperatie Bedrijvenpark Valkenswaard U.A. van toepassing.  Contractant heeft kennis genomen van deze voorwaarden  en 

door ondertekening van dit formulier aanvaard Contractant de toepasselijkheid ervan. 

GLASVEZELAANSLUITING SPECIFICATIES

Contractsduur 60 maanden. Basisaansluiting type en prijs (excl. BTW) en inclusief Eur 50,-  vastrecht)

Voor een onbelichte aansluiting wordt de contractant van de aansluiting         10 Mbps á EUR 95 per maand)

voor een nieuwe periode van 5 jaar wordt overgenomen door een nieuwe Eenmalige aansluitkosten (excl. BTW, tot 25m op eigen terrein, tot 10m inpandig) 

contractant.         800 euro (indien totale oppervlakte bedrijfskavel max. 500 m
2
)

Met ingang van 1 november 2015 worden voor nieuwe aanmeldingen 

een maandelijks vastrecht van Eur 50 in rekening gebracht.

Bij het opzeggen van het contract zal het vastrecht voor de resterende

de aansluitkosten berekend op basis van offerte aannemer. 

contractperiode volledig in rekening worden gebracht, tenzij het contract tijdig 

Handtekening: ______/______/______

De realisatie zal alleen tot stand komen indien het bovengenoemde minimaal aantal  Basisaansluitingen op het project is gerealiseerd binnen de vastgestelde periode van 

verkoop. Wanneer dit minimale aantal Basisaansluitingen niet bereikt wordt binnen zes maanden na start vraagbundeling, behoudt Stichting Bedrijvenparken Valkenswaard 

het recht deze Overeenkomst te ontbinden en, naar keuze van de stichting, aan Contractant een nieuw voorstel voor de Basisaansluiting te doen. Stichting Bedrijvenparken 

Valkenswaard kan op geen enkele manier gehouden worden tot het vergoeden van schade aan welke partij dan ook indien Stichting Bedrijvenparken Valkenswaard afziet 

van realisatie. Contractant is bekend met dit feit. Contractant stemt er voorts mee in dat, zou de Stichting Bedrijvenparken Valkenswaard niet tot bekrachtiging van deze 

overeenkomst overgaan, in dat geval de vertegenwoordigder die namens de stichting in oprichting heeft gehandeld, bevoegd is deze overeenkomst te ontbinden, zonder tot 

vergoeding van enig bedrag hoe ook genoemd gehouden te zijn.

Incasso van de maandelijkse kosten voor de Basisaansluiting zal, afhankelijk van uw Dienstenleverancier, of door Coöperatie Bedrijvenpark Valkenswaard U.A. of door de 

Dienstenleverancier worden uitgevoerd. Door deze Overeenkomst te ondertekenen, machtigt Contractant Coöperatie Bedrijvenpark Valkenswaard U.A. tot wederopzegging 

voor automatische afschrijving van de maandelijkse vergoeding(en) voor het gebruik van de dienst(en). De afschrijving zal 3 maandelijks vooraf geschiedden. Indien er meer 

dan 1 Dienstenaanbieder actief is op de Basisaansluiting, zal Coöperatie Bedrijvenpark Valkenswaard U.A.  de Basisaansluiting altijd rechtstreeks factureren. Contractant is 

bekend met dit feit.

Contractant zal zich maximaal inspannen voor het verkrijgen van toestemming (evt. van derden) voor de aanleg van de glasvezelinfrastructuur op het grondgebied van 

vestiging Contractant.  Contractant is bekend met dit feit.

In de aansluitkosten is een maximum van 25 meter op de feitelijke (eigendoms-)begrenzing van het (grond-)gebied van Contractant meegenomen, 1 maal muurdorboring en 

maximaal 10 meter inpandig (door bestaande kabelgoot). Aanvullende meters zullen als eenmalige kosten o.b.v. offerte bij oplevering in rekening worden gebracht bij 

Contractant. Extra kosten gemaakt voor realisatie op grondgebied Contractant door aanwezigheid asfalt/marmer/stelcon platen of door specifieke wensen van de Contractant 

zullen worden doorbelast. Contractant is bekend met dit feit.

Naam tekenbevoegde:

Namens Coöperatie Bedrijvenpark Valkenswaard U.A.
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