Aanvraagformulier Zakelijk
Verbinding op basis van lokaal glasvezelinitiatief

1. Algemene gegevens contractant (aanvrager)
Bedrijfsnaam
Voorletters en achternaam contactpersoon
Adres + huisnummer
Postcode + woonplaats
Telefoonnummer
E-mail adres
KvK nummer (optioneel)
2. Algemene gegevens gebruiker (Eindklant)*
Bedrijfsnaam
Voorletters en achternaam contactpersoon
Adres + huisnummer
Postcode + woonplaats
Telefoonnummer
E-mail adres
KvK nummer (optioneel)
*Indien de gebruiker blanco wordt gelaten, geldt de contractant tevens als gebruiker.

3. Aansluitadres
Adres + huisnummer
Postcode + woonplaats
4. Keuze abonnement *

□ Internet 50/50 Mbit/s:
□ Internet 100/100 Mbit/s:
□ Internet 200/200 Mbit/s:
□ Internet 500/500 Mbit/s:
□ Internet 1 GBps/1 GBps:

€ 35,- per maand

Standaard

€ 50,- per maand

Standaard

€ 95,- per maand

Standaard

€ 250,- per maand

Standaard

€ 500,- per maand

Standaard

Glasvezel initiatief:

Glasnet Oostplaat

* Abonnement is inclusief één vast IP-adres en een responstijd van 1 uur. De standaard Service Level Agreement (SLA) is van toepassing op
Ma-Vrij 08.00 – 18.00 met een gegarandeerde beschikbaarheid van 95% en een best effort oplostijd. Zie bijlage: Connectivity SLA.

Note: Voor bovenstaande (verbinding)en van Weritech heeft de eindklant een Access nodig bij Glasnet Oostplaat.
Deze vraagt u aan via www.glasnetoostplaat.nl .
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5. Overige opties
☐ SLA Extended alldays 07.00 – 23.00 uur

Beschikbaarheid is 99,6%
Oplostijd in 95% <= 8 hours

€ 80,- per maand

☐ SLA Always 24x7x365

Beschikbaarheid is 99,9%
Oplostijd in 95% <= 6 hours

€ 400,- per maand

☐ Blok van 8 IPv4 adressen

Effectief 5 IPv4 adressen

€ 25,- per maand

☐ Geconfigureerde Router t/m 100 Mbps

Geconfigureerde router wordt opgestuurd

€ 400,-

☐ Geconfigureerde Router t/m 1000 Mbps

Geconfigureerde router wordt opgestuurd

€ 700,-

☐ Installatie op locatie

In regie

€ 85,- per uur

6. Overige
Activatie kosten

: € 86,63 eenmalig

Contract periode

: 24 maanden

Verlenging

: Stilzwijgend met 1 maand na verloop van minimale looptijd

Opzegtermijn

: Minimaal 1 maand voorafgaand aan elke vernieuwingstermijn

Levertijd

: 2 weken na acceptatie van uw opdrachtbevestiging

7. Betalingsmethode / Machtiging automatische incasso
Ik betaal mijn abonnement

□ per maand □ per incasso, IBAN:……………..….…

Door ondertekening van dit formulier geef ik Weritech opdracht tot het leveren van de door mij aangegeven
diensten. Op deze diensten zijn de laatste versie van de Eindgebruikers Overeenkomst en de Service Level
Agreement connectiviteit van toepassing en stem door ondertekening van dit formulier, in met de daarin
opgenomen voorwaarden. De eenmalige kosten voor aanleg, extra werkzaamheden, vastrecht en
abonnementsbedrag capaciteitsafname worden door de netwerkleverancier bij u in rekening gebracht. De
overeenkomst komt tot stand nadat Weritech de aanvraag per e-mail heeft bevestigd. Wij houden ons het recht
om aanvragen zonder opgaaf van reden te weigeren. Het is niet toegestaan het door Weritech uitgegeven
account te delen met meerdere gebruikers, andere bedrijven of in te zetten op andere locaties waarvoor het
account wordt aangevraagd. Weritech is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor mogelijk misbruik en
opdrachtgever vrijwaart Weritech voor elke aansprakelijkheid die daaruit voortvloeit.
Datum
Naam
Handtekening (persoon dient volgens uittreksel KvK tekenbevoegd te zijn):

Na het volledig en correct invullen, stuurt u dit formulier naar: orders@weritech.nl
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