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XXLNet
Bestelformulier VoIP - Trunk

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:

Adres:   De Bouw 105      Tel:    085 4017 400    Web:     www.xxlnet.nl     Kvk:    60595795
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