
- Snelle abbonementen (100Mbit, 250Mbit, 500Mbit en 800Mbit symmetrisch)

- Zakelijk SLA (Wij begrijpen dat uw bedrijf een stabiele verbinding nodig heeft, daar staan we voor)

- AllBest support (U krijgt direct een AllBest Medewerker aan de lijn, U wordt niet van de kast naar de muur gestuurd)

- Inclusief standaard een vast IPv4 adres (Heel handig wanneer u bijvoorbeeld uw eigen mailserver heeft of andere 

  diensten waarbij uw externe IPv4 adres niet mag wijzigen. Heeft u er meer nodig? Geen probleem)

- Pinnen over IP ondersteuning (Heeft u Pinnen over IP apparatuur? Geen probleem, ons netwerk is voorbereid)

- Alarm over IP ondersteuning (Heeft u een alarm systeem over IP? Geen probleem, u kunt deze blijven gebruiken)

- Het contracttermijn is 12 maanden met 1 maand opzegtermijn

- Voor het glasvezelbuitenaf netwerk geldt een vastrecht vergoeding van:

   - Optie 1: 15.00 euro per maand bij een active glasvezel dienst (Incl. BTW)

   - Optie 2: 1900.00 euro eenmalig (incl. BTW)

* Geen aansluitkosten t.w.v. 59.00 euro bij bestelling voor 11-06-2018.

AllBest Glasvezel Mogelijkheden (Glasvezel Buitenaf)

AllBest 

Glasvezel Buitenaf

Pakket 250/250

Prijs per maand: 

59.00 euro excl.

- 250/250 Mbit snelheid

- IP Televisie mogelijkheid

- IP Telefonie mogelijkheid

- Incl. 1 vast IPv4 adres

- 12 maanden contract

- 1 maand opzegtermijn

- Pinnen over IP

- Alarm over IP

- Geen aansluitkosten*

AllBest 

Glasvezel Buitenaf

Pakket 100/100

Prijs per maand: 

49.00 euro excl.

- 100/100 Mbit snelheid

- IP Televisie mogelijkheid

- IP Telefonie mogelijkheid

- Incl. 1 vast IPv4 adres

- 12 maanden contract

- 1 maand opzegtermijn

- Pinnen over IP

- Alarm over IP

- Geen aansluitkosten*

AllBest 

Glasvezel Buitenaf

Pakket 500/500

Prijs per maand: 

99.00 euro excl.

- 500/500 Mbit snelheid

- IP Televisie mogelijkheid

- IP Telefonie mogelijkheid

- Incl. 1 vast IPv4 adres

- 12 maanden contract

- 1 maand opzegtermijn

- Pinnen over IP

- Alarm over IP

- Geen aansluitkosten*

AllBest Uitbreidings Mogelijkheden TV Pakketten

AllBest TV Pakket Basic  

Kosten per maand:10.00 euro excl.

- Aantal TV Zenders: 39+

- Standaard HBO: Nee

- Radio Zenders: 35

- HD: Nee

- Video-on-demand: Nee

- NPO Gemist Nee

- Extra Pakketten: Nee

- Max aantal settopboxen: 5

- Settopbox inbegrepen: 1

AllBest TV Pakket Standaard

Kosten per maand: 15.00 euro excl.

- Aantal TV Zenders: 66+

- Standaard HBO: Ja

- Radio Zenders: 87

- HD: Ja

- Video-on-demand: Ja

- NPO Gemist Ja

- Extra Pakketten: Ja

- Max aantal settopboxen: 5

- Settopbox inbegrepen: 1



AllBest Glasvezel Buitenaf Bestel Formulier

AllBest 

Glasvezel Buitenaf

Pakket 250/250

Prijs per maand: 

59.00 euro excl.

AllBest 

Glasvezel Buitenaf

Pakket 100/100

Prijs per maand: 

49.00 euro excl.

AllBest 

Glasvezel Buitenaf

Pakket 500/500

Prijs per maand: 

99.00 euro excl.

AllBest TV Pakketten

Ja ik wil deze Ja ik wil deze Ja ik wil deze

AllBest 

TV Pakket Basic

Prijs per maand: 

10.00 euro excl.

Ja ik wil deze

AllBest 

TV Pakket Standaard

Prijs per maand: 

15.00 euro excl.

Ja ik wil deze

AllBest 

TV Pakket Optie’s

 Pakket Premium      
Pakket Opnemen     
Fox Sports             
Sport 1                   
Film 1                     
Extra settopbox      
(max 4 extra)

8.26 euro p/m
4.09 euro p/m
4.09 euro p/m

12.36 euro p/m
12.36 euro p/m
3.31 euro p/m

Klant Gegevens:

Bedrijfsnaam:

Adres:

Postcode:

Woonplaats:

Telefoonnummer:

E-mail adres:

U dient een contract met de netwerkeigenaar aan te gaan voor de betaling van vastrechtvergoeding. 
Door hieronder een vinkje te zetten, aanvaardt u de algemene voorwaarden vastrechtvergoeding buitengebied en maakt u de keuze tussen 
het betalen van de maandelijkse vastrechtvergoeding of de eenmalige afkoop van de vastrechtvergoeding: 

Ik verklaar kennisgenomen te hebben van de voor mij geldende algemene voorwaarden vastrechtvergoeding buitengebied en deze te 
aanvaarden (zie www.glasvezelbuitenaf.nl/voorwaarden). Tevens aanvaard ik de hoogte van de voor mij geldende vastrechtvergoeding van 
€ 15,- incl. BTW per maand. Ik verleen aan de netwerkeigenaar een doorlopende SEPA machtiging om voor de duur van de overeenkomst 
deze maandelijkse vastrechtvergoeding van mijn rekeningnummer te incasseren. 

Ik verklaar kennisgenomen te hebben van de voor mij geldende algemene voorwaarden vastrechtvergoeding buitengebied en deze te 
aanvaarden (zie www.glasvezelbuitenaf.nl/voorwaarden). Tevens aanvaard ik de hoogte van de voor mij geldende vastrechtvergoeding. Ik 
kies voor de eenmalige afkoop van de vastrechtvergoeding ter hoogte van € 1.900,00 incl. BTW. 
Hiervoor ontvang ik een factuur van de netwerkeigenaar. 

Ja, vul dan hier je IBAN nr in:

Nee

Plaats en Datum:

Handtekening voor akkoord:

Wil je AllBest machtigen om het abonnement te incasseren?


