JK glasvezel
Info@JK-glasvezel.nl
www.JK-glasvezel.nl

Van Steenhuijsstraat 35
5841 AG Oploo

Verkoop (088) 77 30 161
Support (088) 77 30 162

Krommehoekstraat 19
6641 KR Beuningen

JK glasvezel biedt als dealer van netrebel b.v.
netrebel 1Gbps internet
Eenmalige kosten

Maandelijks kosten € 37,50
•

•
•

Per kalendermaand opzegbaar*

Installatiebijdrage € 59,Borg Glasvezelconnector € 40,-

Je maandelijkse abonnementskosten van 37,50 worden automatisch afgeschreven van je rekening. Liever geen razendsnel
internet meer? Opzeggen kan per kalendermaand en super simpel in je netrebel accountpagina. Stuur je glasvezelconnector
in ongeschonden staat weer terug dan krijg je de borg gewoon weer terug. Alle vermelde bedragen zijn inclusief BTW.
Initiële LVCnet contractduur van één jaar, daarna per kalendermaand opzegbaar.

Naam

:

Aansluitadres

:

Postcode &
Woonplaats

:

E-mail

:

Telefoon / Mobiel :

Tenaamstelling

:

IBAN rekening
nummer :

NL _ _

_ _ _ _

0 _ _ _

_ _ _ _

_ _

Doorlopende machtiging glasvezel abonnement
Naam incassant

: Netrebel b.v.

Adres incassant

: Floris Grijpstraat 2

Postcode incassant :

: 2596 SX

Woonplaats Incassant

: Den Haag

Land incassant

: Nederland

Incassant ID

: NL56ZZZ613151840000

Door dit document te ondertekenen gaat u akkoord met;
• Betaling via automatische incasso, hierbij ga je een betalingsverplichting aan;
• De algemene voorwaarden*, de bovengenoemde maandelijkse en eenmalige bedragen en de verwerking van jouw
persoonsgegevens volgens het privacy statement*.
* De algemene voorwaarden en het privacy statement zijn te downloaden via www.netrebel.nl

Plaats & Datum

:

Handtekening

:

JK glasvezel biedt als dealer van netrebel b.v. u support op dit abonnement. Op uw verzoek kunnen wij u ook
ondersteunen bij installatie werkzaamheden en het leveren van eventueel benodigde producten.
Dit formulier graag inleveren bij JK glasvezel, per post, in de brievenbus of per email!

KvK nummer: 17113047 | BTW nummer: NL 8080.04.529 B02 | IBAN: NL55 RABO 0140 2131 47 | BIC: RABONL2U
Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen zijn de Nederlandse ICT Voorwaarden en privacy- en verwerkingsverklaring van
toepassing. U kunt de actuele voorwaarden en de privacy- en verwerkingsverklaring bekijken of downloaden op onze website.

