Inschrijfformulier snel internet (versie 2020)
Overeenkomst tot aansluiting op snel internet van IJsselonline BV
NB: Inschrijving kan alleen gehonoreerd worden indien het formulier volledig
en correct is ingevuld en ondertekend.
De overeenkomst
Partijen:
IJsselonline BV, statutair gevestigd te Welsum, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder
nummer KvK 64654710, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer P.J.T. Bakker, hierna te
noemen: IJsselonline BV,
en Contractant

Dhr. / Mevr.
Achternaam
Voorletters en
voornaam
Straat en
huisnummer
Postcode en
Woonplaats
Vast en/of mobiel
telefoonnummer
E-mail adres
IBAN Banknr.
Extra benodigde gegevens voor Bedrijven:

Let op: alle velden zijn verplicht!

Bedrijfsnaam
BTW nummer
KvK nummer
Aansluitadres voor snel internet (alleen in te vullen indien afwijkend van bovenstaand)

Straat en
huisnummer
Postcode en
Woonplaats
IJsselonline BV en Contractant komen het volgende overeen:
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1. Aansluiting snel internet
a. Contractant neemt een aansluiting af van IJsselonline BV;
b. Contractant geeft toestemming om hiervoor werkzaamheden op zijn/haar terrein te laten
verrichten en in stand te houden;
c. Contractant kiest voor volgende maximale internet snelheid en contractduur:
Maximale internet snelheid:
Mbps
10, 20 of 40 Mbps
Contractduur:
Jaar
1 of 3 of 5
jaar
1.1 IJsselonline BV zorgt voor een aansluiting van de woning op aangegeven adres
IJsselonline BV zal de levering, installatie en aansluiting verzorgen. Dit bestaat uit het volgende:
 Leveren en monteren 1 aansluitpunt;
 Leveren en monteren ontvanger;
 Leveren bekabeling van maximaal 15 meter;
 In werking stellen van de verbinding;
De geleverde ontvanger, bekabeling en eventueel gebruikte materialen worden eigendom van de
contractant.
Bij de levering zit een eenvoudige steun die aan de muur wordt gemaakt. Blijken er andere
bevestigingsmaterialen nodig, dan worden de kosten voor deze materialen op basis van kostprijs
aanvullend in rekening gebracht.
1.2 Eigen werkzaamheden
Uit een eerdere schouwing is gebleken dat de bekabeling tussen de zender/ontvanger en het
aansluitpunt heel divers is. Er zijn per adres specifieke wensen en vaak liggen er ook al loze leidingen
waar de kabel doorheen kan. Het uitvoeren van deze werkzaamheden is vaak tijdrovend en daarmee
kostbaar. Op basis van bovenstaande gelden de volgende afspraken:
 Contractant bepaalt in overleg met IJsselonline BV waar de ontvanger komt;
 Contractant maakt een afspraak op welke datum ze de verbinding in gebruik kunnen stellen;
 IJsselonline BV levert de benodigde bevestigingsmaterialen en bekabeling tussen ontvanger
en aansluitpunt;
 Indien de contractant een thuis / bedrijfsnetwerk heeft of wil aanleggen, dan kan dit, maar
dan moet contractant wel zelf een router plaatsen en instellen;
 Het is contractant eigen verantwoordelijkheid om de apparatuur al dan niet te verzekeren.
2. Kosten snel internet
a. De éénmalige kosten voor het aansluiten bedragen €180,00;
b. De maandelijkse kosten zijn afhankelijk van de gekozen maximale internet snelheid en
contractduur:
Contractduur:
5 jaar
3 jaar
1 jaar
Maximale snelheid:
Maandelijkse kosten:
10 Mbps
33,50 €
45 €
56,50 €
20 Mbps
45 €
56,50 €
68 €
40 Mbps
56,50 €
68 €
83 €
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c. De eerste termijn en de aansluitkosten zullen door IJsselonline BV worden geïncasseerd per de
eerste van de maand volgend op het moment waarop IJsselonline BV de installatie werkend
heeft opgeleverd, en daarna vooraf maandelijks;
d. Betaling vindt plaats door middel van automatische incasso waarmee Contractant middels
ondertekening van onderhavige overeenkomst instemt;
e. Voor bedrijven bestaat de mogelijkheid om een factuur op jaarbasis te ontvangen;
f. Contractant is ertoe gehouden het verschuldigde bedrag te (laten) voldoen, zonder enige
inhouding, compensatie, verrekening of opschorting;
g. De genoemde bedragen zijn voor particulieren inclusief BTW en voor bedrijven exclusief BTW.

3. Ingangsdatum, duur en herroeping
a. Deze Overeenkomst zal van kracht worden op het moment van ondertekening of expliciete
instemming door Partijen en zal voortduren tot het moment van oplevering van de aansluiting en
als alle daaraan ten grondslag liggen betalingsverplichtingen door Contractant zijn verricht;
b. De Contractant kan deze overeenkomst uiterlijk 14 dagen na de totstandkoming ervan schriftelijk
of elektronisch annuleren. Om het herroeping recht uit te oefenen, moet Contractant via een
ondubbelzinnige verklaring IJsselonline BV op de hoogte stellen van de beslissing de
overeenkomst te herroepen.
4. Aanvullende voorwaarden
a. Contractant staat in voor de volledigheid en correctheid van de verstrekte gegevens en
informeert IJsselonline BV onmiddellijk schriftelijk bij wijzigingen in deze gegevens;
b. IJsselonline BV is bevoegd de rechten en plichten uit deze overeenkomst over te dragen aan een
opvolgende rechtspersoon, waarvoor Contractant door ondertekening reeds toestemming
verleent. Bij overlijden van Contractant gaan de rechten en plichten van deze overeenkomst over
op de erfgenamen, conform vigerende wetgeving;
c. Indien Contractant verhuist kunnen de openstaande verplichtingen uit deze overeenkomst
worden overdragen aan de nieuwe bewoner slechts onder dezelfde condities en voorwaarden;
d. De Algemene voorwaarden van IJsselonline BV (te vinden op www.IJsselonline.nl) vormen een
integrerend bestandsdeel van deze overeenkomst, waarbij onderscheid gemaakt wordt tussen
een versie voor particulieren en een versie voor bedrijven.
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5. Akkoordverklaring en machtiging
Plaats:

______________________________

Datum: ______________

Handtekening: ______________________________
Naam:

______________________________

Doorlopende machtiging aan:
Naam:
Adres:
Postcode en plaats:
Land:
Incassant ID:
Kenmerk machtiging:

IJsselonline BV
IJsseldijk 75
8196 KC Welsum
Nederland
NL51ZZZ646547100000
{wordt door IJsselonline BV ingevuld}

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan IJsselonline BV doorlopende incassoopdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens betaling
van de aansluiting op snel internet en uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te
schrijven overeenkomstig de opdracht van IJsselonline BV.
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen
acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Na ondertekening het originele formulier verzenden aan
IJsselonline BV, IJsseldijk 75, 8196 KC Welsum
Of mailen aan info@ijsselonline.nl
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