Aanvraagformulier CBizz IP-Televisie
TV kijken via internet
Kies uw IP-televisieabonnement
IP-televisie Light voor € 12,95 p/mnd
IP-televisie Basis voor € 17,45 p/mnd
CBizz IP-televisie is alleen mogelijk indien u ook een CBizz internetverbinding
over glasvezel heeft of afneemt.
De eenmalige aansluitkosten bedragen € 89,25. Hiervoor krijgt u 1 settopbox
meegeleverd welke u kunt aansluiten op uw TV. De opzegtermijn van het
abonnement bedraagt één (1) kalendermaand.

Kies uw extra opties voor IP-televisie
2e settopbox à € 89,251
3e settopbox à € 89,251
TV opnemen € 3,50 p/mnd
Zenderpakket IPTV Extra-1 € 4,10 p/mnd
Zenderpakket IPTV Fun € 9,95 p/mnd1
Zenderpakket IPTV World € 10,95 p/mnd1
Zenderpakket IPTV Kids € 5,50 p/mnd1
Zenderpakket Fox Sport International € 15,95 p/mnd
Zenderpakket Ziggo Sport Totaal € 14,95 p/mnd1
1

Mogelijk in o.a. Mabib, Mabin en Cogas gebieden en een groot deel van het Caiway
gebied. Niet mogelijk in combinatie met CBizz Business Fiber en in een select aantal
gebieden. Indien dit het geval is, nemen we contact met u op.

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):
Rekeningnummer voor automatische incasso
IBAN (bank)rekeningnummer:
Instemming
Ja, door het plaatsen van de bestelling ga ik akkoord met de betalingsverplichting
en alle voorwaarden die op deze bestelling van toepassing zijn en machtig ik CBizz
om de factuurbedragen van de genoemde bankrekening te innen.

Plaats en datum:			

Handtekening:

Stuur uw getekende aanmeldformulier naar sales@cbizz.nl
of CBizz, antwoordnummer 7044, 3430 VM Nieuwegein.

Uw aanvraag wordt in behandeling genomen na ontvangst van het getekende aanmeldformulier. Neem voor
vragen contact op met CBizz. Tijdens kantooruren per telefoon op 088-0020200 of via email naar sales@cbizz.nl

Alle bedragen en tarieven zijn in euro en exclusief BTW en installatie. Onder voorbehoud van typefouten.
Versienummer 20172809
Aan de aanmelding kunnen geen rechten ontleend worden.

