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Actieaanbod
Ingangsdatum: 1 januari 2015
De actie is gericht op nieuwe klanten die nog geen CBizz Business Fiber abonnement
hebben.

Voorwaarden
1. Deze actievoorwaarden gelden in aanvulling op de Algemene Voorwaarden van
CBizz B.V. (zie hiervoor de website cbizz.nl).
2. De actieperiode is aangeven op cbizz.nl/actiegebieden-twente/.
3. Als uiterste ingangsdatum van het contract geldt datum zoals in overeenkomst
vermeld.
4. Bij het aangaan van een CBizz Business Fiber abonnement, ontvangt de klant de
apparatuur (Fiber Termination Unit FTU) die nodig is om van de bestelde diensten
gebruik te kunnen maken.
5. CBizz verstrekt deze apparatuur alleen aan de klant als uit de administratie blijkt
dat CBizz nog niet eerder de voor dit abonnement benodigde apparatuur aan de
klant verstrekt heeft.
6. De klant huurt de benodigde apparatuur van CBizz. Apparatuur blijft daardoor
eigendom van CBizz.
7. De huur van de verstrekte apparatuur van de Fiber Termination Unit (FTU) wordt
niet doorberekend aan de klant.
8. In afwijking op artikel 29, lid 1 van de Algemene Voorwaarden CBizz B.V., komen
de omwisselingskosten ook voor rekening van de klant als het defect niet door de
klant is veroorzaakt en als er geen veranderingen zijn aangebracht zonder
toestemming van CBizz.
9. Wanneer apparatuur ten onrechte als defect of met een niet geconstateerd
mankement is teruggestuurd, brengt CBizz hiervoor onderzoekskosten à € 369,95
exclusief BTW in rekening aan de klant.
10. Bij beëindiging van de overeenkomst dient de klant de ontvangen apparatuur
binnen 14 dagen retour te sturen. Indien de klant hier geen gehoor aan geeft,
zullen de vervangingskosten van 369,95 ex BTW in rekening worden gebracht.
11. CBizz kan de actieperiode verkorten of verlengen. CBizz behoudt zich het recht
voor om deze actievoorwaarden te wijzigen. De betreffende klanten worden
hierover geïnformeerd.
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