Aanmeldformulier

Voor bewoners in het gebied van Sterk Midden-Drenthe

Ja, ik wil Stipte Alles-in-1

Ik kies de volgende opties:

Internet via glasvezel
HD TV ontvanger
120 TV-zenders waarvan 51 in HD
59 TV-zenders op smartphone, tablet en PC
Opnemen Pakket en Live Pauzeren
Uitzending Gemist en Begin Gemist
114 radio zenders
Vaste telefoon met nummerbehoud
VIP installatie door monteur

€ 64,95 per maand
€ 24,95 éénmalig

€ 0,00
€ 10,00

2e HD TV ontvanger
3e HD TV ontvanger

€ 5,00
€ 5,00

FOX Sports 1 Eredivisie
FOX Sports Eredivisie
FOX Sports Combinatie
Film1
Ziggo Sport Totaal

100%

installatie
garantie

100MB internet via Glasvezel
500Mb internet via Glasvezel

1 zender
3 zenders
6 zenders
5 zenders
6 zenders

			

€ 0,00
€ 7,50
€ 15,00
€ 15,00
€ 15,00

Prijzen zijn per maand

Ik kies de volgende opties:

Ik wil mijn vaste nummer behouden. Mijn telefoonnummer is :
Ik wil graag een nieuw telefoonnummer

Belt u veel, kies dan een onbeperkt bellen belbundel naar:

Vaste nummers in Nederland								
Vaste & mobiele nummers in Nederland							
Vaste & mobiele nummers in Nederland & vaste buitenlandse* nummers			

€ 10,00
€ 15,00
€ 20,00

Bevestiging. Door ondertekening van dit aanmeldformulier word ik lid van de Coöperatie Sterk Midden-Drenthe en ga ik akkoord met het volgende:
Ik ga akkoord met de Algemene Voorwaarden van de Coöperatie Sterk Midden-Drenthe. www.sterkmiddendrenthe.nl
Ik verleen de Coöperatie Sterk Midden-Drenthe een doorlopende SEPA machtiging om voor de duur van het lidmaatschap van de coöperatie de maandelijkse
coöperatiebijdrage van € 11,00, prijspeil 2017, (of welk ander door de Ledenraad van de coöperatie vast te stellen bedrag) van mijn IBAN rekening te incasseren.
Ik verleen de Coöperatie Sterk Midden-Drenthe een éénmalige SEPA machtiging om de éénmalige borg van € 50,00 voor de Fritz!Box modem van mijn IBAN
rekening te incasseren. De Fritz!Box modem blijft eigendom van Coöperatie Sterk Midden-Drenthe en wordt in bruikleen ter beschikking gesteld.

Mijn klantgegevens
Voorletters

Achternaam				

Straat

Huisnummer		Toevoeging

Postcode

Woonplaats

Vast telefoonnummer

Mobiel nummer

E-mail

Opleverdatum

Automatische incasso
IBAN nummer

z.s.m.

M/V

-

-

Naam rekeninghouder
Geboortedatum

1. Ik ben mij ervan bewust dat ik uitsluitend diensten van Stipte kan afnemen zolang ik lid ben van de Coöperatie Sterk Midden-Drenthe. De éénmalige borg voor de Fritz!Box modem en de maandelijkse coöperatiebijdrage voor deze actieve glasvezelverbinding worden rechtstreeks door de Coöperatie Sterk Midden-Drenthe geïncasseerd. De overige éénmalige en maandelijkse kosten voor de
levering van de glasvezeldiensten worden in rekening gebracht door Stipte. 2. Ik geef toestemming om mijn NAWT-gegevens, e-mailadres en IBAN nummer ter beschikking te stellen van de
Coöperatie Sterk Midden-Drenthe. 3. De overeenkomst is na de initiële contractduur maandelijks opzegbaar. U dient op te zeggen via de klantenservice op 0320-294 444. 4. De TVontvanger blijft eigendom van Stipte en wordt in bruikleen ter beschikking gesteld voor de duur van de overeenkomst. 5. Ik geef Stipte hierbij toestemming om mijn persoonsgegevens te verwerken voor
marketing, productontwikkeling- en onderzoeksdoeleinden. 6. Ik heb kennis genomen van de Algemene Voorwaarden van Stipte B.V. en erken dat deze integraal onderdeel uitmaken van deze
overeenkomst met Stipte, evenals de Stipte One en/of Stipte Family en/of Stipte Alles-in-1 aanmelding: www.Stipte.nl/av. 7. Ik heb het recht om deze overeenkomst kosteloos te annuleren door
binnen 14 kalenderdagen na ondertekeningsdatum te bellen naar: 0320-294 444. 8. Ik geef hierbij toestemming aan Stipte B.V. om doorlopende en éénmalige incasso-opdrachten te sturen naar mijn
bank om een bedrag van bovenstaande rekeningnummer af te schrijven wegens de door mij afgenomen diensten, en aan mijn bank om doorlopend en eenmalig een bedrag van mijn rekening af te
schrijven overeenkomstig de opdracht van Stipte B.V. 9. Ik zal zelf de contracten opzeggen bij mijn huidige telefoon, internet, TV en mobiele aanbieder. 10. Het Radio- en TV-zenderaanbod kan variëren.
11. Prijswijzigingen en/of typefouten voorbehouden.

Datum

Handtekening

Stuur dit aanmeldformulier in een gesloten envelop en zonder postzegel naar:
Stipte B.V. Antwoordnummer 1650, 8200VB Lelystad
Stipte B.V. | Ketelmeerstraat 182 | 8226JX Lelystad | T 0320 294 444 | KvK 57684340 | www.stipte.nl

