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VoIP-accounts
Een VoIP geschikt telefoontoestel dient voorzien te worden van een VoIP-account zodat deze kan communiceren met 
de telefooncentrale. In het onderstaande overzicht kunt u aangeven hoeveel VoIP-accounts u nodig heeft.
De onderstaande tarieven zijn per VoIP-account.

   Aantal     Omschijving                      Stukprijs          Totaal /stuk   Per maand     Totaal p/m 
        Kosten voor de VoIP Account(s)              €   15,00          €      3,50

VVoIP-functionaliteiten
Om de telefonische bereikbaarheid van uw onderneming te optimaliseren kunt u diverse opties op uw telefoon-
centrale laten toevoegen. Onderstaand treft u een overzicht met alle mogelijkheden en de bijbehorende tarieven.
Graag aankruisen welke opties u wenst.

    Omschrijving                                Eenmalig           Per maand
    Flexibel doorschakelen                                Gratis               Gratis
    Online beheer                                   Gratis               Gratis
        Failback-schakelingen                                Gratis               Gratis
    Gespreksvalidatie                                  Gratis               Gratis
    Belgroepen                                   Gratis               Gratis
    Voice naar e-mail                                  Gratis               Gratis
    Meldingen                                €        25,00     €        5,00
    Keuzemenu                               €        75,00     €         25,00
    Openingstijden                              €        25,00     €        5,00
        Wachtrij                                 €        90,00     €         15,00
    Filter                                  €        25,00     €        5,00
    HTTP Koppeling                             €         100,00     €         25,00
    Fax to Mail                                €        15,00     €        5,00
    Mail to Fax                                €        15,00     €        5,00
    Conference                                €        20,00     €        5,00
    Meeluisteren                               €        20,00     €        5,00
        Callrecording     (per 1000min)                     €          0,00     €        5,00

                                 Totalen:   

Nieuwe telefoonnummers
Onderstaand kunt u aangeven hoeveel nieuwe regionale, 085 en 088 nummers u wenst.

   Aantal     Omschijving                      Stukprijs          Totaal /stuk   Per maand     Totaal p/m 
        Per stuk                        €   10,00          €      2,00   
        10-nummerblok                     €   25,00          €    10,00 
             100-nummerblok                    €    250,00          €    35,00   
   
* Prijzen zijn per keuze (voorbeeld: 2x 10-nummerblok kost eenmalig € 50,00 en maandelijks € 20,00)           

Paraaf...............

Adres:   De Bouw 105      Tel:    085 4017 400    Web:     www.xxlnet.nl     Kvk:    60595795
     3991 SZ Houten     Fax:  085 4017 499    Email:    info@xxlnet.nl     Btw:   NL853976351B01

Pagina 2/4



XXLNet

Bestaande telefoonnummers (porteringen)

VoIP Beltarieven

Telefoonnummer overname overzicht

Raamovereenkomst

Levertijden

Contractsduur en opzegtermijn

Paraaf...............

Pagina 3/4



XXLNet
Bestelformulier VoIP

Uw internetverbinding
Voor bellen met VoIP heeft u een goede internetverbinding nodig. Gemiddeld heeft u per account 100 kb/s download
en upload snelheid nodig. U bent zelf verantwoordelijk voor de aanwezigheid van voldoende bandbreedte en 
bekabeling. Als u twijfelt over de kwaliteit van uw verbinding geven wij u graag advies.

Facturatie
Eenmalige kosten, abonnementskosten en gesprekskosten worden vooraf maandelijks gefactureerd. De overeenkomst 
stastart zodra één van de diensten wordt opgeleverd. Bij een schrijven richting XXLNet ontvangt u een bevestiging.

Opzegging van de huidige provider
Hierbij geeft u XXLNet toestemming om de overeenkomst met uw huidige telecom-leverancier op te zeggen.
Eventueel bijkomende kosten van uw huidige leverancier komen daarbij geheel voor uw eigen rekening.

Alarm en Intercom
Hierbij willen wij u erop  attenderen dat veel alarm/intercom installatie’s gebruik maken van een analoge of ISDN 
verbinding. Wanneer u overstapt op VoIP dient u er rekening mee te houden dat dit aangepast moet worden. 
IIndien gewenst kunnen wij een specialist vragen om dit te controleren en eventueel een offerte hiervoor te maken.

Algemene voorwaarden
Op deze offerte zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Door akkoord te gaan met deze offerte verklaart
u bekend te zijn met onze algemene voorwaarden en gaat u daarmee akkoord. De algemene voorwaarden treft u aan
in de bijlage en staan tevens vermeld op onze website www.xxlnet.nl.

Referentie
Graag zouden wij uw onderneming toevoegen aan onze referenties. Indien u dat niet wenst, willen wij u verzoeken
om dit ondeom dit onderaan deze pagina te vermelden.

Ondertekening
Wanneer u gebruik wenst te maken van deze overeenkomst, willen wij u vriendelijk verzoeken om alle pagina’s in te 
vullen en te voorzien van een paraaf. U kunt vervolgens de getekende overeenkomst, aangevuld met een KvK 
uitreksel per mail (info@xxlnet.nl) of per post aan ons retour zenden.

Bedrijfsnaam:                             Opmerkingen:
Tekenbevoegde:
DDatum:

Handtekening:
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