
Overeenkomst VoIP voor Thuis 
collectief Denhornonline 

Dienstomschrijving

Particuliere VoIP aansluiting met Nederlands geografisch telefoonnummer. 

Exclusief voor deelnemers van Stichting Denhornonline.

Tariefstelling
Minuuttarief (p/m) Starttarief (p/g)

Nederland Vast * gratis   gratis
Nederland Mobiel € 0,1331 € 0,0424         

Maandelijks abonnement € 7,95

 Alle gesprekken worden afgerekend per seconde
* op deze bestemming is een Fair Use Policy van toepassing en is uitsluitend voor particulier 

gebruik

Dienstdetails
- 2 Inkomende lijnen
- 1 Uitgaande lijn

Telefoonaansluiting
Wilt u een bestaand nummer meennemen naar deze dienst?

□ Ja, ik wil mijn bestaande telefoonnummer meenemen (gratis). 

Het telefoonnummer dat ik mee wil nemen is: 

Mijn huidige aanbieder is:

_____________________________________________________________________

Ik wil mijn nummer op het volgende tijdstip laten overgaan:

□ Zo snel als technisch realiseerbaar

□ Per datum : _____ - _____ - _____

Tenaamstelling huidig telefoonnummer

Naam : _______________________________________________

Adres : _______________________________________________

Postcode en Woonplaats : _______________________________________________

Akkoordverklaring

Met ondertekening, verklaar ik dat ik bevoegd ben om het bovenstaande telefoonnummer te 
porteren naar het Voice over IP netwerk van Joed ICT.

Handtekening : _______________________________________________

□ Nee, ik wil een nieuw telefoonnummer
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Incassomachtiging

Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging een incassomachtiging aan Joed-ICT statutair 
gevestigd te Delfstrahuizen, om van zijn/haar bankrekening of girorekening de financiële verplichtingen 
van volgende diensten af te schrijven:

- Abonnement- en gesprekskosten VoIP aansluiting

Indien u niet akkoord gaat met een uit hoofde van deze machtiging verrichtte afschrijving dan kunt u 
binnen 56 dagen na debitering aan uw bankkantoor opdracht geven tot terugboeking.

IBAN : __________________________________________________

Naam bank : __________________________________________________

Rekeninghouder : __________________________________________________

Handtekening : __________________________________________________

Facturering

Uw zult begin elke maand van ons een factuur ontvangen. U kunt hierbij kiezen tussen een
factuur per e-mail of per post.

Ik wil mijn facturen ontvangen op de volgende wijze:

□ per e-mail, op het volgende e-mail adres: _________________________________

□ per post ( € 1,50 per maand extra )

Tenaamstelling & Akkoordverklaring

Ondergetekende verklaart kennis te hebben genomen van de Algemene Leverings Voorwaarden van 
Joed-ICT. Het contract heeft een duur van 1 jaar en wordt automatisch stilzwijgend verlengd voor een 
maand. Opzeggen dient minimaal één maand van te voren schriftelijk te gebeuren. 

Alle genoemde prijzen in deze overeenkomst zijn inclusief 21% B.T.W.

Naam : __________________________________________________

Adres : __________________________________________________

Postcode en Woonplaats : __________________________________________________

Telefoon : __________________________________________________

Plaats : __________________________________________________

Geboortedatum : _____ - _____ - _____

Datum : _____ - _____ - _____

Handtekening : __________________________________________________

Retournering

U kunt het ondertekende formulier retour mailen naar info@joed-ict.nl of per post sturen 
naar:

Joed ICT
Pluto 3 
8448CM  Heerenveen
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