Geslacht:

man

vrouw

Voor- & achternaam:
Straatnaam & huisnr:
Postcode & woonplaats:
Telefoonnummer:
E-mail:
Geboortedatum:

IBAN rekeningnummer:
Naam rekeninghouder:

Handtekening:

Datum ondertekening:

Ik maak gebruik van de gratis overstapservice *
Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden van PLINQ B.V.
Ik ga akkoord met automatische incasso door PLINQ B.V. van éénmalige en maandelijkse bedragen
zoals genoemd op dit formulier
Door ondertekening van dit formulier gaat u akkoord met een doorlopende SEPA machtiging en machtigt u PLINQ B.V. om de eventuele éénmalige kosten, maandelijkse
abonnementskosten en gesprekskosten (de genoemde maandtarieven van de pakketten met telefonie zijn exclusief eventuele gesprekskosten) d.m.v. doorlopende automatische
incasso af te schrijven van uw rekening. U verklaart hierbij gerechtigd te zijn om een overeenkomst aan te gaan met PLINQ B.V. en u gaat akkoord met de voor de door u bestelde
diensten geldende voorwaarden van PLINQ B.V.
De algemene voorwaarden staan op www.plinq.nl en kunnen u ook ter hand worden gesteld. Voor de apart te bestellen dienst onbeperkt bellen naar vaste en mobiele nummers
in Nederland geldt een fair use policy. De exacte specificaties van de diverse pakketten staan vermeld op de website www.plinq.nl. De contractduur van het abonnement is een
jaar, geldig vanaf de oplevering van de diensten en wordt steeds stilzwijgend verlengd met een maand. Alle prijzen zijn per maand in euro's en incl. BTW. Prijs-en technische
wijzigingen en drukfouten voorbehouden. Kijk voor geldigheid en actievoorwaarden op www.plinq.nl.
Als er sprake is van verkoop aan de deur of van verkoop op afstand (telefonische verkoop, verkoop via internet of verkoop met behulp van andere technieken voor verkoop afstand),
kunt u deze overeenkomst uiterlijk 14 werkdagen na schriftelijke of elektronische bevestiging van de overeenkomst door PLINQ B.V. schriftelijk of elektronisch ontbinden.
* kijk op www.plinq.nl voor meer informatie en de voorwaarden

Wilt u zich aanmelden?
Stuur het aanvraagformulier, in een envelop, gratis naar:

PLINQ BV
Antwoordnummer 77200

Beide zijden ingevuld?
Stuur dan het formulier naar ons op

7720 VB Dalfsen
Of ga snel naar www.plinq.nl en stel online volledig zelf uw pakket samen. Hulp nodig? Bel: 088 - 77 68 444

netwerk van Breedband Loosdrecht.

PLINQ, de meest gekozen provider op het

neutraal

Liever online aanvragen?
Ga snel naar www.plinq.nl en stel online volledig zelf uw pakket samen.

Hoe werkt het?
Op de achterzijde van dit formulier stelt u uw eigen pakket samen. Vul daarna uw persoongegevens in.
Stuur het ingevulde formulier, in een envelop, naar ons op. Frankeren is niet nodig.

Vouw open en stel volledig zelf uw eigen pakket samen!

▶ Eén jaar gratis Fox Sports Eredivisie 1, 2 en 3

▶ Ruim zenderaanbod

▶ Voordelig telefoneren

▶ Internet 500 Mbps up- en download

Stap nu over en ontvang tijdelijk:
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Kies nu voor glasvezel in Nieuw-Loosdrecht.
Stel vandaag nog volledig zelf uw pakket samen!

Gratis advies aan huis!

Laat u vrijblijvend (op gepaste afstand) informeren door
één van onze glasvezeladviseurs. Bel voor het maken van
een afspraak naar 088-7768444 of mail naar klantenservice@plinq.nl

Uw persoonlijke gegevens:

Stel volledig zelf uw eigen pakket samen
Razendsnel glasvezel internet
Elke internetverbinding wordt geleverd via het betrouwbare glasvezelnetwerk van PLINQ,
inclusief AVM Fritz!Box router.

Internet basis Tot 500 Mbps download en 500 Mbps upload

€ 42,50 /mnd

€

Internet extra Tot 1.000 Mbps download en 1.000 Mbps upload

€ 47,50 /mnd

€

Vast IP-adres

€ 5,00 /mnd

€

Nieuwsserver

€ 2,50 /mnd

€

Extra internet opties:

Totaal:

€

Eindeloze televisie mogelijkheden
Kijk televisie op de manier zoals dit het beste bij uw past.

Digitale televisie
Ruim zenderaanbod, eenvoudig meer tv's aansluiten via coax.
Smartcard voor digitale TV nodig? Zie onderaan bij ‘Optioneel’.

Interactieve televisie
Digitale televisie via de coax + interactieve TV voor één TV. Met verschillende
interactieve TV opties zoals live TV pauzeren en begin gemist.

Opnemen (alleen mogelijk i.c.m. interactieve TV)

€ 10,00 /mnd

€

€ 15,00 /mnd

€

€ 5,00 /mnd

€

€ 2,50 /mnd

€

Eenvoudig meerdere programma's opnemen en Replay TV (kijk 7 dagen terug).

Extra interactieve TV ontvangers

Maximaal 3 stuks

Extra zenderpakketten
PLINQ TV Basis

Inclusief

PLINQ TV Extra

€ 2,50 /mnd

€

PLINQ TV Familie

€ 3,95 /mnd

€

PLINQ TV Entertainment

€ 3,95 /mnd

€

Film1

€ 15,00 /mnd

€

Ziggo Sport Totaal

€ 15,00 /mnd

€

Premium zenderpakketten

Fox Sports Eredivisie
Fox Sports Internationaal
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GRATIS

€ 7,50 /mnd

Erotiek
* Na 12 maanden betaalt u het reguliere maandtarief voor Fox Sports Eredividie

€ 7,50 /mnd

€

€ 5,00 /mnd

€

Totaal: €

Voordelig bellen
Kies het pakket dat bij u past. Nummerbehoud en gidsvermelding wordt GRATIS aangeboden.

Bellen Basis € 0,02 vast en € 0,17 mobiel. Geen starttarief.

€ 2,50 /mnd

€

Bellen Extra Bellen Basis + onbeperkt bellen naar vaste nummers in NL. € 7,50 /mnd

€

Bellen Compleet Bellen basis + onbeperkt bellen naar vast en

€ 15,00 /mnd

€

€ 5,00 /mnd

€

mobiel in NL.

Tweede telefoonlijn

Totaal: €

Totale maandbedrag

Totaalprijs:
per maand

€

Tel bovenstaande bedragen bij elkaar op.
Dit wordt uw maandbedrag.
Het bedrag is exclusief de éénmalige borg van € 50,- en administratiekosten van € 15,-

Optioneel: apparatuur & installatie
Kies één van de optionele mogelijkheden. Onderstaande bedragen zijn éénmalig.

Fritz!Box accesspoint Verbeteren van WiFi signaal

€ 75,00 (eenmalig)

€

Fritz!Box repeater Verbeteren van WiFi signaal

€ 40,00 (eenmalig)

€

Smartcard voor digitale TV Maximaal 3 stuks

€ 25,00 (per stuk)

€

GRATIS: basisinstallatie door ervaren monteur
Nu tijdelijk
GRATIS installatie

Zorgeloos overstappen
Wij helpen u bij de overstap van uw huidige
aanbieder naar PLINQ. Wij helpen u met opzeggen
van uw huidige abonnement en samen met u
plannen wij een geschikte datum voor de overstap.

GRATIS

€ 55,00 (eenmalig)
Eenmalige kosten:

€

Bestelling afronden?
Vul uw persoonsgegevens in op de
achterzijde van dit formulier

