Overeenkomst
Vraagbundelingsproject: Oisterwijk, Laarakkers & Kerkhoven

Naam partner:

WeComSol

Bedrijfsgegevens
Bedrijfsnaam:

KvK nummer:
BTW nummer:

Contactpersoon:
Straatnaam + huisnr.:

Postcode + plaatsnaam:
Telefoonnummer:
E-mailadres:

Facturering & automatische incasso
WeComSol
factureert de door u aan haar verschuldigde maandvergoeding maandelijks vooraf. Eventuele
aan
verschuldigde eenmalige opstartkosten worden direct bij u in rekening gebracht na mededeling van
WeComSol
WeComSol
DELTA Fiber Netwerk dat het geplande glasvezelnetwerk zal worden aangelegd.
hanteert voor haar
diensten een betalingstermijn van 14 dagen. Betaling van de facturen van
zal geschieden door middel van
WeComSol
automatische incasso.
IBAN:
Tenaamstelling:

Incassant ID

WeComSol

Eigendom en vervanging van geplaatste apparatuur/hardware
De door de
geplaatste hardware vormt een onderdeel van de dienst;
is eigenaar van
WeComSol
WeComSol
de hardware. Defecten en mankementen door u veroorzaakt dient u te vergoeden. Bij beëindiging van de Overeenkomst zal de
WeComSol
geplaatste hardware door
worden teruggenomen.

Opdracht
Na de initiële contractperiode wordt de Overeenkomst stilzwijgend maandelijks verlengd, waarbij elk der partijen het recht heeft
met inachtneming van een opzegtermijn van één maand de Overeenkomst schriftelijk op te zeggen. In het geval dat DELTA
Fiber Netwerk op basis van het aantal inschrijvingen na de vraagbundelingsperiode besluit het geplande glasvezel netwerk niet
aan te leggen, dan heeft u het recht om deze Overeenkomst te ontbinden. Er worden u in dat geval geen kosten in rekening
WeComSol
gebracht.
zal u in dat geval van een passend alternatief voorstel kunnen voorzien.

Ik ga akkoord met de in deze Overeenkomst weergegeven diensten, met de Algemene Voorwaarden
van
,alsmede met een doorlopende SEPA machtiging om voor de duur van de Overeenkomst de
WeComSol
aan
ter zake verschuldigde bedragen van het bovengenoemde rekening nummer te incasseren.
WeComSol

Het uittreksel Kamer van Koophandel alsmede het identificatiebewijs van ondertekenaar zijn bijgevoegd.
Bedrijfsnaam:

Plaats:

Naam tekenbevoegde:

Datum:

Functie:

Handtekening:

FTTB+

st
Mee cht!
ko
ver

1000Mbps/1000Mbps € 94,64*

•
•
•
•
•

Standaard l000Mbps up- en downloaden
Extra VLAN mogelijkheden
Meerdere IP-adressen (max. 5) nodig
Geen hoge eisen SLA en beschikbaarheid
Beperkt afhankelijkheid bedrijfsvoering/internet

FTTB
150/150Mbits: € 41,26*
1000/1000Mbits: € 47,46*

Specificaties
Looptijd
5 IP-adressen (subnet /29)
VLAN mogelijkheid

36 maanden
Inclusief
Optioneel

Eenmalige kosten
Tijdens vraagbundeling

€ 0,-

Specificaties
Looptijd
Vast IP-adres

12 maanden
Inclusief

Eenmalige kosten
Tijdens vraagbundeling

€ 0,-

Specificaties
Overboeking
Beschikbaarheidsgarantie
Service window
SLA tijd
Looptijd
Vast IP-adres

1:10
99,8%
Kantoortijden
24 uur
36 maanden
Ja

Eenmalige kosten
Tijdens vraagbundeling

€ 0,-

Specificaties
Overboeking
Beschikbaarheidsgarantie
Service window
SLA tijd
Looptijd
Vast IP-adres

1:1
99,9%
24x7
8 uur
36 maanden
Ja

Eenmalige kosten
Tijdens vraagbundeling

€ 0,-

• Keuze uit 150 of l000Mbps
• Maximaal 1 vast IP-adres, uitbreiding niet mogelijk
• Geen extra VLAN-mogelijkheden (o.a.
gastennetwerk etc.)
• Beperkte SLA en beschikbaarheidsgarantie
• Uitermate geschikt als back-up verbinding

FTTO
150/150Mbits: € 179,-*
400/400Mbits: € 249,-*
1000/1000Mbits: € 299,-*
•
•
•
•
•

Keuze uit 150, 400 of l000Mbps
Meerdere IP-adressen/subnetten
Extra VLAN mogelijkheden
Hoge eisen SLA en beschikbaarheid
VolP, eigen server omgeving etc.

FTTO GZ
150/150Mbits: € 249,-*
400/400Mbits: € 299,-*
1000/1000Mbits: € 349,-*
•
•
•
•
•
•

Keuze uit 150, 400 of l000Mbps
Meerdere IP-adressen/subnetten
Extra VLAN mogelijkheden
24x7 eis SLA en beschikbaarheid
Zeer hoge afhankelijkheid bedrijfsvoering/internet
Geen overboeking 1:1

Aanvullende diensten

IP Adressen
De internetdienst wordt standaard geleverd met 1 vast IP adres, enkel van toepassing op FTTO & FTTO GZ. U kunt dit uitbreiden met:
1 Extra Ip adres

€ 5,00 per maand

5 Extra IP adressen

€ 9,00 per maand

Routers
Om uw verbinding werkend te krijgen heeft u natuurlijk een router nodig en adviseren wij een firewall te installeren. U kunt zelf een
router aanschaffen en installeren, of u kunt de router door ons laten verzorgen.

Eigen router
Router & installatie door

WeComSol

n.n.t.b.

Router Service opties
Een beheerde router/firewall betekent dat wij een zakelijke router/firewall plaatsen die niet alleen werkend wordt opgeleverd maar
ook wordt beheerd, continu gemonitord en pro-actief wordt bewaakt. Tevens wordt deze kosteloos vervangen bij een storing. U
betaalt geen voorrijkosten en kosten voor de vervanging van de router. Indien dit niet voldoende is voor uw organisatie, kunt u
aanvullende serviceniveaus bestellen.
Geen aanvullende SLA

n.n.t.b.

Ik wil graag dat er contact met mij wordt opgenomen over een aanvullend SLA

Extra opties
Wilt u uw aansluiting ook gebruiken voor uw pintransacties?
€ 7,50 per maand

Ja

Nee

Wilt u een alarminstallatie aansluiten?

€ 9,00 per maand

Ja

Nee
Moet er monitoring op de lijn uitgevoerd worden? (enkel mogelijk wanneer u ook een router afneemt)
€ 3,00 per maand

Ja

Nee

VLAN Transparantie
Als u kiest voor Vlan transparantie in de verbinding dan kunt u een onbeperkt aantal Vlans toevoegen. U kunt dan naar keuze extra
Vlans en diensten toevoegen aan deze verbinding, bijvoorbeeld voor een gasten wifi netwerk, een (extra) IPVPN verbinding of een
koppeling met een datacenter. U kunt zelf de bandbreedte bepalen per Vlan (binnen de gekozen bandbreedte) en de 'cloud' of
'dienst' (IPVPN of Internet) waarin deze moet worden aangemaakt. (enkel van toepassing op FTTB+, FTTO & FTTO GZ)

Nee
Ja
Aantal VLAN:

€ 25,00 per maand
0

€ 5,00 per maand per VLAN

Voice VLAN
Uw telefoonverkeer wordt over een veilig en gegarandeerde omgeving "vervoerd" naar de hosted telefonieomgeving. Hierdoor kunnen
we zorgdragen dat uw internetverkeer niet het telefonieverkeer "wegdrukt" waardoor de gesprekskwaliteit altijd van goede kwaliteit
is.
Nee

Ja, aantal spraakkanalen:

0

€ 0,86 per maand per kanaal

Contact
Neem contact met mij op om de verdere technische details te bespreken.
Ja, telefoonnummer:
Nee

Alle genoemde tarieven zijn exclusief BTW

