Aanvullende Voorwaarden CBizz Basic Radio & Televisie
De Aanvullende Voorwaarden van CBizz Basic Radio & Televisie zijn geldig vanaf september 2013 tot nader order.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de het CBizz Basic Radio & Televisie. CBizz is
wederverkoper van Caiway televisiediensten. Door bestelling van dit abonnement gaat u
akkoord met deze voorwaarden. Deze voorwaarden gelden in aanvulling op de Algemene
Voorwaarden van CBizz. Het abonnement is bedoeld om klanten de mogelijkheid te
bieden digitaal televisie te kijken en radio luisteren. Het abonnement is uitsluitend gericht op
bedrijven met een werkende kabelaansluiting in een technisch geschikt Caiway netwerk.

CBizz Basic Radio & Televisie
Het tarief bedraagt € 15,50 per maand, exclusief BTW. Bij het abonnement ontvangt u de
benodigde apparatuur, zoals bijvoorbeeld een HD ontvanger, een CI+ CAM en/of een smartcard,
onder de voorwaarden als hieronder vermeld.
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De verzendkosten voor het thuis bezorgen van het installatiepakket met HD ontvanger of
CI+ CAM bedragen € 15,00.
Nieuwe klanten waar de bestaande coax-aansluiting voor geactiveerd moet worden,
betalen een eenmalige kostenbijdrage van € 35,00 exclusief BTW. Het abonnement is
uitsluitend gericht op bedrijven met een werkende kabelaansluiting in een technisch
geschikt Caiway netwerk. In de voorkomende gevallen dat een (coax) kabelaansluiting
aangelegd moet worden, verwijzen wij naar Caiway voor de aanleg van de benodigde
infrastructuur.
De klant huurt de apparatuur van CBizz. De huurvergoeding van de verstrekte
apparatuur wordt nu niet doorberekend.
Dit geldt niet wanneer de klant extra HD ontvanger(s), CI+ CAM(’s) of smartcard(s)
bestelt. Voor deze extra apparatuur betaalt de klant een door CBizz vastgestelde
huurprijs.
Wanneer apparatuur ten onrechte als defect of met een niet geconstateerd mankement is
teruggestuurd, brengt CBizz hiervoor onderzoekskosten a € 40,50 exclusief BTW in
rekening.
Voor een CBizz Basic Radio & Televisie abonnement geldt een aanvangstermijn van één
jaar, met betaling per maand. Na de aanvangstermijn wordt het abonnement, zonder
schriftelijke opzegging, automatisch omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd
met een opzegtermijn van één kalendermaand.
CBizz beoordeelt alle aanvragen en heeft het recht de aanvraag zonder opgaaf van
redenen te weigeren.

Alle bedragen en tarieven zijn netto, in euro en exclusief 21% BTW. Typefouten voorbehouden.
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