Opgaveformulier
Internet
Abonnement
Persoonlijke gegevens
Naam:
Adres:
Woonplaats:
Huidge e-mail:

□M
□V
Postcode:
Tel.nr.:

Gewenste Abonnementsvorm
Onder bandbreedte wordt verstaan de maximaal geboden snelheid op uw aansluiting. Deze snelheid geldt zowel voor binnenkomend als uitgaand verkeer. Zoals bij
iedere internetprovider, wordt bandbreedte met anderen gedeeld. Dit kan nu en dan leiden tot een lagere bandbreedte. SVP één abonnementsvorm aankruisen.

□
□
□

Abonnementsvorm

Maandtarief

Budget Breed
Standaard Breed
Voordelig Extra Breed

€ 14,95
€ 19,95
€ 24,95

Snelheid
Mb/s

1
1,5
2

Abonnementsvorm

□
□

Maandtarief

Extra Breed
€ 32,45
Vorstelijk Breed
€ 44,95
Tarieven per 1 juli 2007

Snelheid
Mb/s

3
4

Gewenste e-mail adres(sen).
Tot vier (4) e-mail adressen zijn gratis bij het abonnement inbegrepen. Meer e-mail adressen zijn mogelijk tegen meerkosten kosten (€12 per jaar per stuk). Er zijn
twee mail domeinen beschikbaar: @beetsterzwaag.org en @bbib.nl. U kunt dit per mail-adres kiezen. BbIB behoud zich het recht voor om e-mal benamingen te
weigeren. In geval een e-mail adres reeds bestaat wordt U hiervan op de hoogte gebracht en zal in overleg met U een alternatief e-mail adres worden
overeengekomen. Indien uw mail moet worden doorgestuurd naar een andere e-mail adres, kunt U dit bij ons aangeven. Een mailbox heeft een grootte van 10
Mbyte. Een grotere mailbox is tegen meerkosten mogelijk. U kunt via POP3 of via een Web Interface van Uw mailfaciliteiten gebruik maken. Een e-mail adres is
altijd een combinatie van het domein en de door U gekozen naam.

e-mail adres

@beetsterzwaag
.org

@bbib
.nl

□
□

□
□

1
2

e-mail adres

@beetsterzwaag
.org

@bbib
.nl

□
□

□
□

3
4

Algemene bepalingen
Deze aanmelding is geldig gedurende drie (3) maanden na dagtekening. Indien binnen deze periode geen aansluiting is geleverd door Stichting BbIB, vervallen
automatisch de verplichtingen van deze overeenkomst. BbIB zal eerst onderzoeken, of levering van internet op uw perceel mogelijk is. Hiertoe is een onderzoek /
meting ter plaatse noodzakelijk, waarvoor toegang tot Uw perceel en toegang tot het hoogst gelegen punt noodzakelijk is. Indien geen aansluiting mogelijk is, zal
BbIB dit aan U kenbaar maken en vervallen alle verdere verplichtingen van zowel BbIB als abonnee.
De overeenkomst voor een abonnement wordt aangegaan voor de periode van minimaal één (1) jaar en wordt daarna steeds stilzwijgend met 3 maanden verlengd.
Opzegging van het abonnement dient schriftelijk te geschieden aan de penningmeester van Stichting BbIB met inachtneming van een opzegtermijn van drie (3)
maanden. Wijziging van het abonnement naar een vorm met hogere snelheid kan op elk moment kosteloos plaatsvinden, met inachtneming van de nieuwe
abonnementsprijs. Wijziging naar een abonnement met lagere snelheid kan alleen na 6 maanden na het aangaan van de overeenkomst of 3 maanden nadat het
abonnement voor de laatste keer is gewijzigd.
Om in aanmerking te komen voor een abonnement verplicht Stichting BbIB de kandidaat-abonnee om een automatische incasso volledig in te vullen. Stichting BbIB
zal initiëel de aanleg- en borgkosten en vervolgens maandelijks het abonnementsgeld van uw (post)-bankrekening afschrijven. Op het abonnement is een Fair Use
Policy van toepassing. Stichting BbIB is gerechtigd in te grijpen indien U door onjuist gebruik (mogelijk) overlast voor andere abonnees veroorzaakt. Voor de
aansluiting is een PC met netwerkkabelaansluiting (UTP) en minimaal 20 MB vrije ruimte op de harddisk nodig. PC levering is niet bij het abonnement inbegrepen.
Voor de aanleg van de infrastructuur ten behoeve van de signaallevering (op 1 ethernet poort max. 15m kabel) wordt éénmalig € 100 in rekening gebracht. BbIB kan
voor U extra voorzieningen aanleggen tegen extra vergoeding, zoals bijvoorbeeld een intern draadloos netwerk bij U thuis. De bij het abonnement meegeleverde
apparatuur en antenne zijn en blijven eigendom van Stichting BbIB en dienen bij beëindiging van het abonnement werkend en onbeschadigd te worden ingeleverd
bij BbIB. Hiervoor wordt bij aanvang van het abonnement een borgsom van € 50,- in rekening gebracht, welke bij inlevering van de apparatuur wordt teruggestort. U
bent zelf verantwoordelijk voor schade door verlies, diefstal, verduistering of beschadiging van de bij U geplaatste BbIB apparatuur. Eventuele ontstane schade zal
conform de tarieven van Stichting BbIB in rekening worden gebracht. BbIB verleent kostenloze ondersteuning bij problemen in het gebruik van het internet via BbIB.
U belt hiervoor onze informatielijn, tel. 0512 38 5598, of stuurt een mail naar info@bbib.nl Stichting BbIB neemt dan binnen 24 klokuren contact met U op.
Op deze overeenkomst zijn tevens de algemene voorwaarden van Stichting BbIB van toepassing. Deze zijn gedeponeerd bij de KvK te Leeuwarden. Stichting BbIB
is ingeschreven bij de KvK Leeuwarden onder nummer 01102213. De algemene voorwaarden zijn tevens te vinden op www.bbib.nl

Akkoordverklaring voorwaarden BbIB en Machtiging Automatische Incasso
Ondergetekende verklaart zich akkoord met de leveringsvoorwaarden en verleent hierbij toestemming tot wederopzegging aan Stichting BbIB
gevestigd te Beetsterzwaag om de hierboven genoemde abonnementsgelden, 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 postof bankkantoor opdracht kan geven het afgeschreven bedrag terug te boeken.

Rekeningnummer

Plaats

Datum

Handtekening

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __

________________________________________

_____________________

________________

Stuur dit ingevulde en ondertekende formulier naar Stichting BbIB, Fockema Andreaelaan 35, 9244 AZ Beetsterzwaag

