
  

Persoonlijke gegevens

Abonnementsgegevens

Email-adres:

Machtiging automatische incasso

Voorletters:       Achternaam:       M / V
Adres:
Postcode:      Woonplaats:
Telefoon:      Mobiel:
Huidig email-adres:

 Abonnement      Bedrag per maand   Borg   Aansluitkosten 
 Denhornonline STANDAARD (15 Mb)  € 22,50 (15/5)   € 50,-  € 100,-
 Denhornonline FAST (25 Mb)   € 32,50 (25/10)   € 50,-  € 100,-
 Denhornonline Telefonie*    € 7,95     geen   € 40,-

* alleen mogelijk in combinatie met Denhornonline STANDAARD of FAST

1     @denhornonline.nl  2     @denhornonline.nl

Geef hieronder (indien gewenst) voor elk email-adres twee alternatieven op :
Adres 1 a     b
Adres 2 a     b

Indien u akkoord gaat met het door u gekozen abonnement:
 
Datum:     Getekend te:     Handtekening:

Uw IBAN nummer:     

Datum:

Getekend te:             Handtekening:

Ondergetekende verklaart bekend te zijn en akkoord te gaan met de volgende voorwaarden:
Deze overeenkomst wordt aangegaan voor de periode van één (1) jaar en wordt daarna steeds stilzwijgend met 1 maand verlengd.Opzegging van uw 
abonnement dient schriftelijk te geschieden aan de penningmeester van Stichting denhornonline.nl met inachtneming van een opzegtermijn van één 
(1) maand. Om in aanmerking te komen voor een abonnement verplicht Stichting denhornonline.nl u om een automatische Incasso volledig in te vullen. 
Stichting Denhornonline.nl zal maandelijks het bedrag van uw (post)-bankrekening afschrijven.
De bij het abonnement meegeleverde adapter en antenne zijn en blijven eigendom van Stichting Denhornonline.nl en dienen bij beëindiging van het 
abonnement werkend en onbeschadigd te worden ingeleverd en zullen derhalve door of vanwege Denhornonline.nl worden verwijderd. Hiervoor wordt 
bij aanvang van het abonnement een borgsom van 50.- euro in rekening gebracht. U bent zelf verantwoordelijk voor schade door verlies, diefstal, 
verduistering of beschadiging van deze apparatuur. Eventuele ontstane schade zal conform de tarieven van Stichting Denhornonline.nl bij u in rekening 
worden gebracht. Op de abonnementen standaard en fast is een fair-use-policy van toepassing. Stichting Denhornonline.nl is gerechtigd in te
grijpen op het moment dat u door oneigenlijk gebruik overlast voor andere abonnees veroorzaakt. Doordat gebruik wordt gemaakt van een draadloze 
verbinding in een licentievrije band waarbij externe invloeden een rol kunnen spelen, kan ontvangst niet onder alle omstandigheden gegarandeerd 
worden. Minimale Systeemeisen: Pentium of AMD Athlon/Duron met minimaal 64 MB Ram, 10 MB vrije ruimte op de Harddisk, voorzien van een UTP 
netwerkkaart en Windows of Linux geïnstalleerd zijn.
Op deze overeenkomst zijn tevens de algemene leveringsvoorwaarden van Stichting Denhornonline.nl afdeling internet van toepassing. Deze kunt u op 
verzoek toegestuurd krijgen.

Ondergetekende verleent hierbij toestemming tot wederopzegging aan Stichting denhornonline.nl  
gevestigd te Den Horn om de hierboven genoemde abonnements- gelden, borg en aansluitkosten  
van zijn/haar (post)-bankrekening af te schrijven. Ondergetekende is bekend met het feit dat 
indien hij/zij niet akkoord is met de afschrijving hij/zij binnen 30 dagen bij zijn/haar post of  
bankkantoor opdracht kan geven om het afgeschreven bedrag terug te boeken.

E-mail dit formulier naar: info@denhornonline.nl of stuur het formulier op naar:
Stichting DenHornonline.nl, Dorpsstraat 14, 9832 PD Den Horn

Ja  Nee 


