
   Ja, op het installatieadres is al een glasvezelkabel van  

het CIF aangelegd.

Kies uw glasvezel abonnement

  CBizz Fiber 50Mbps + Telefonie voor € 49,95* p/mnd

  CBizz Fiber 100Mbps + Telefonie voor € 59,95* p/mnd

  CBizz Fiber 400Mbps + Telefonie voor € 119,95* p/mnd

Extra optie

  Vast IP-adres à €25,-* p/mnd

De eenmalige aansluitkosten bedragen € 69,95*. U ontvangt apparatuur 
voor activatie van het abonnement. U kunt zelf een router en/of firewall 
(laten) aansluiten en wij adviseren u de apparatuur af te stemmen op  
de gewenste bandbreedte. Op CBizz Fiber is een Fair Use Policy van  
toepassing. De aanvangstermijn bedraagt 12 maanden en na de  
aanvangstermijn is de opzegtermijn één (1) kalendermaand. 

Gratis CBizz telefonie-abonnement 
Indien u kiest voor CBizz Fiber krijgt u hier gratis een CBizz telefonie- 
abonnement bij met 2 telefoonnummers voor 2 gelijktijdige gesprekken. 
Het porteren van uw huidige telefoonnummer(s) kan na oplevering van 
CBizz telefonie met 2 tijdelijke telefoonnummers. Kijk voor beltarieven  
op cbizz.nl/telefonie/beltarieven. 

Kruis aan wat van toepassing is:

  Ja, ik wil gebruik maken CBizz Telefonie Basis

   Neem contact met mij op voor uitgebreide zakelijke  
telefoniemogelijkheden 

  Ik ga geen gebruik maken van CBizz Telefonie Basis

Wat is uw huidige internetabonnement?

  Kabelinternet van Caiway

   Glasvezelabonnement van Caiway (kan alleen na afloop  
contracttermijn Caiway)

  Kabelinternet van CBizz

  Anders, nl. 

Aanmeldformulier CBizz Fiber + Telefonie 
Ja, ik ben er klaar voor en stap nu over op CBizz Fiber!

Bedrijfsgegevens
Bedrijfsnaam:    

KvK-nummer:    CBizz klantnummer (indien van toepassing):

Straat (installatie-adres):          nr:

Postcode:   Plaats:

Contactgegevens

Aanhef:    De heer    Mevrouw

Naam contactpersoon:      Telefoonnummer contactpersoon:

E-mail contactpersoon & digitale factuur:

Afwijkend e-mailadres digitale factuur (indien van toepassing):

Wilt u CBizz machtigen om bedragen automatisch te incasseren?          Reseller:

   Ja, vul het SEPA-formulier hieronder volledig in.

  Nee

Instemming

   Ja, ik heb de Algemene en Aanvullende voorwaarden gelezen en ga hiermee akkoord.  

U vindt deze op www.klaarvoorglasvezel.nl

Plaats en datum:    Handtekening:

Stuur uw aanmeldformulier naar:
CBizz, antwoordnummer 7044, 3430 VM Nieuwegein of scan het getekende formulier en e-mail het direct naar sales@cbizz.nl 

Uw aanvraag wordt in behandeling genomen na ontvangst van het getekende aanmeldformulier en indien  
van toepassing, het SEPA-formulier. Voor vragen kunt u contact opnemen met de CBizz sales-afdeling.  
Tijdens kantooruren per telefoon 088-0020200 of sales@cbizz.nl

* Alle bedragen en tarieven zijn netto, in euro en exclusief BTW en installatie. Onder voorbehoud van typefouten.  
Aan de aanmelding kunnen geen rechten ontleend worden.  
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Doorlopende machtiging | S€PA

Naam : CBizz B.V.

Adres : Houtschelf 1 

Postcode : 3371 KB Woonplaats : Hardinxveld-Giessendam 

Land : Nederland Incassant ID : NL51ZZZ271980630000 

Kenmerk machtiging : Wordt via e-mail bevestigd

Naam : 

E-mail: 

Adres: 

Postcode:  Woonplaats: 

Land: 

Rekeningnummer [IBAN]:  Bank Identificatie[BIC]*: 

Plaats:  Datum: 

Handtekening: 

* Geen verplicht veld bij NL IBAN

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan CBizz B.V. doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening  

af te schrijven wegens internetdiensten en aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van CBizz B.V.

Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank.  

Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Wanneer u CBizz wilt machtigen verschuldigde bedragen te incasseren via de Euro-incasso kunt u dit formulier invullen en tekenen. U kunt het getekende 

formulier in een ongefrankeerde envelop opsturen naar CBizz, antwoordnummer 7044,  3430 VM Nieuwegein.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met CBizz via telefoonnummer 088 – 00 20 200.

Versienummer 06-2014 EAS -D 


	Selectievakje 3: Off
	Selectievakje 4: Off
	Selectievakje 5: Off
	Selectievakje 6: Off
	Selectievakje 7: Off
	Selectievakje 8: Off
	Selectievakje 9: Off
	Selectievakje 10: Off
	Selectievakje 11: Off
	Selectievakje 12: Off
	Selectievakje 13: Off
	Selectievakje 14: Off
	Selectievakje 15: Off
	Selectievakje 16: Off
	Selectievakje 17: Off
	Selectievakje 18: Off
	Selectievakje 19: Off
	Tekstveld 2: 
	Tekstveld 3: 
	Tekstveld 13: 
	Tekstveld 6: 
	Tekstveld 7: 
	Tekstveld 8: 
	Tekstveld 4: 
	Tekstveld 5: 
	Tekstveld 9: 
	Tekstveld 10: 
	Tekstveld 11: 
	Tekstveld 12: 
	Tekstveld 14: 
	Tekstveld 15: 
	Tekstveld 16: 
	Tekstveld 17: 
	Tekstveld 19: 
	Tekstveld 18: 
	Tekstveld 20: 
	Tekstveld 21: 
	Tekstveld 22: 
	Tekstveld 23: 


