Inschrijfformulier
INTERNET (inclusief WIFI-router in bruikleen)
€ 29,00 p/mnd
€ 39,00 p/mnd
€ 59,00 p/mnd
€ 79,00 p/mnd

100/100 Mbit internet
250/250 Mbit internet
500/500 Mbit internet
1000/1000 Mbit internet

(prijzen excl. € 20,00 p/mnd ledenkapitaal Veenglas en incl. 21% BTW)

INTERNET + BELLEN (inclusief WIFI-router in bruikleen)
€ 33,00 p/mnd
€ 43,00 p/mnd
€ 63,00 p/mnd

100/100 Mbit internet
250/250 Mbit internet
500/500 Mbit internet
Voordelig bellen en gratis nummerbehoud.

ALLES-IN-1
BASIS HD

(prijzen excl. € 20,00 p/mnd ledenkapitaal Veenglas en incl. 21% BTW)

(prijzen excl. € 20,00 p/mnd ledenkapitaal Veenglas en incl. 21% BTW)

ENTERTAINMENT HD

100/100 Mbit internet

100/100 Mbit internet

(WiFi-router in bruikleen)

(WiFi-router in bruikleen)

78 TV-zenders

106 TV-zenders

31 zenders in HD

35 zenders in HD

42 radiozenders

42 radiozenders

Live TV pauzeren

Live TV pauzeren

Begin Gemist

Begin Gemist

Replay TV

Replay TV

+ Standaard FOX Sports 1, 2 en 3

+ Standaard FOX Sports 1, 2 en 3

(Nederlandse Eredivisie)

(Nederlandse Eredivisie)

Voordelig bellen

Voordelig bellen

Gratis nummerbehoud

Gratis nummerbehoud

€ 49,00 p/mnd

Onbeperkt bellen naar vast en mobiel in Europa € 13,50 p/mnd.
Extra TV ontvanger €5,00 p/mnd

Fox Sport International
€9,95 p/mnd
Ziggo Sport Totaal
€13,95 p/mnd
Film 1
€15,00 p/mnd

Deze pakketten zijn af te sluiten
met elk Alles-in-1 abonnement en

€ 59,00 p/mnd

EXTRA OPTIES

+ EXTRA PAKKETTEN

altijd maandelijks opzegbaar.

BELLEN OPTIES
Ik behoud graag mijn huidige vaste telefoonnummer
Telefoonnummer 1 (gratis)

(excl. eenmalige aansluitkosten á € 25,00 p/st)
aantal: ........... stuks (max. 4)

Telefoonnummer 2 (+ €1,00 éénmalig)

Telefoonnummer 3 (+ €1,00 éénmalig)

Aug. 2020

Mijn gegevens
Dhr.

Mevr.

Voorletter(s):

Achternaam:

Adres:

Nummer:

Postcode:

Toevoeging/kamer:

Plaats:

E-mail:
Telefoon:

Machtiging automatische incasso
Ik machtig Veenglas voor een automatische incasso per maand.
IBAN rekeningnummer:

N

L

Bijdrage ledenkapitaal
Ik ben lid van Coöperatie Veenglas u.a. en ben daarmee mede-eigenaar van het netwerk.
Ik heb 475 euro betaald als bijdrage ledenkapitaal en betaal 20 euro per maand via automatische incasso aan Veenglas.
Ik heb 3000 euro betaald als bijdrage ledenkapitaal en ben vrijgesteld van de maandbijdrage voor de komende 20 jaar aan Veenglas.
Ik wil alsnog lid worden van Coöperatie Veenglas u.a.

Ondertekening
Ik ga akkoord met de maandelijkse incassering van kosten voor de door mij gekozen abonnementen en verbruik telefonie.
Bij keuze voor televisie ga ik er tevens mee akkoord dat mij eenmalig € 25 aansluitkosten wordt doorberekend voor de tv
ontvanger plus eenmalig € 25 aansluitkosten per extra tv-ontvanger die ik op voorgaande pagina heb aangegeven.
Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden bijdrage ledenkapitaal van de netwerkeigenaar
en verstrek aan de netwerkeigenaar een doorlopende SEPA machtiging conform bovenstaande keuze van het
bovengenoemde rekeningnummer te incasseren.

Datum:

-

-

Handtekening:

Stuur het volledig ingevulde formulier naar Veenglas: info@veenglas.nl
De contractduur is 1 jaar. Prijzen zijn per maand, in euro’s en inclusief 21% BTW.
Prijs- en technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden.
Veenglas | E-mail: info@veenglas.nl

