Basic RTV aanvraag- & overnameformulier
AANMELDING
Ja, hierbij bestel ik CBizz Basic Radio & Televisie via de coax-aansluiting. De eenmalige administratie- en activatiekosten bedragen € 65,00*.
De maandelijkse abonnementskosten worden samen met de andere CBizz diensten op een BTW-factuur berekend.
Ja, hierbij bestel ik CBizz Basic Radio & Televisie via de coax-aansluiting en machtig CBizz het Radio & Televisie abonnement bij CAIW over te
nemen. De eventuele eenmalige en maandelijkse kosten worden samen met de andere diensten op een BTW-factuur berekend.

BASIC RADIO & TELEVISIE á € 18,14* per maand.
Maak televisiekijken nog leuker en voeg meteen een extra
zenderpakket toe. Bij bestelling van een extra zenderpakket
ontvangt u standaard een CI+ CAM en een smartcard in
bruikleen. U betaalt hiervoor geen huur.
Plus TV - 39 extra zenders in een uitgebreid tv-pakket voor het
hele gezin voor € 9,09* per maand.
Internationaal pakket - 20 extra nieuws- en actualiteitenzenders
uit Europa en Amerika voor € 3,10* per maand.
Kinderpakket - de 10 leukste baby-, peuter- en kinderzenders
voor € 3,72* per maand.
FOX Sports Eredivisie - Alle eredivisiewedstrijden en
achtergronden voor slechts € 7,02* per maand.
FOX Sports International - internationale voetbalwedstrijden en
topsport uit de hele wereld voor € 10,12* per maand.
FOX Sports Compleet - FOX Sports Eredivisie en FOX Sports
International in een voordelig pakket voor € 13,22* per maand.
Film 1 - 24 uur per dag de nieuwste films en series uit binnen- en
buitenland á € 12,36* per maand.
Ziggo Sport Totaal - Internationaal voetbal, Formule 1, basketbal,
golf en tennis á € 12,36* per maand.
Turks pakket - o.a. CNN Turk, ATV, STV, Haberturk, EuroStar en
KRAL TV á € 6,61* per maand.
Gay Lifestyle - films en series á € 9,05* per maand.
Erotiek pakket - 18+ Erotisch pakket á € 9,50* per maand.

Versie 20181107_1

Activatie & Apparatuur
De eenmalige kosten voor activatie van uw basic Radio & Televisieabonnement bedragen € 65,00*.

Optioneel te huur:
HD-Ontvanger á € 2,89* per maand en € 15,00* eenmalig.
HD-Recorder á € 5,79* per maand en 15,00* eenmalig.
Extra smartcard á € 1,65* per maand.
CI+CAM adapter á € 2,89* per maand en € 15,00* eenmalig
(CBizz belt u voor overleg).

Bedrijfs- en aansluitgegevens
Bedrijfsnaam of naam aanvrager (privé)

KvK-nummer

Adres en huisnummer

Postcode

Plaats

Is er een CAI/COAX/Kabelaansluiting in het pand aanwezig?
Ja

Nee, maar wordt binnenkort opgevelerd

Verwachte opleverdatum:

Contactgegevens
Aanhef:		

De heer

Mevrouw

Naam contactpersoon
Telefoonnummer contactpersoon
E-mailadres contactpersoon & digitale factuur
Afwijkend e-mailadres digitale factuur

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. Ik machtig CBizz om de factuurbedragen van
de genoemde bankrekening te innen.
Plaats en datum:		

Handtekening:

* Alle bedragen en tarieven zijn netto, in euro en exclusief BTW
en installatie. Onder voorbehoud van typefouten en aan de
aanmelding kunnen geen rechten ontleend worden.

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

