De toekomst bieden wij u vandaag!
Met dit formulier vraagt u de mobiele telefoondienst van 12Connect aan. Dit volledig
ingevuld en ondertekend formulier graag sturen naar info@12connect.com of faxnummer
076-2011122. U dient hier tevens een kopie van uw legitimatiebewijs en inschrijving
Kamer van Koophandel (indien van toepassing) aan toe te voegen.

Klantgegevens
Uw klantnummer:
Bedrijfsnaam*:
Contactpersoon:
Adres:
Postcode/Plaats:
Telefoonnummer:
E-mail:

Reseller ID*:

* Indien van toepassing invullen.

12Connect Mobiel Abonnementen SIM Only
SIM1000
Beltarieven 12C
1000 Mb
€ 0,08
€ 22,05

Belminuten
Data in abonnement
Data kosten per Mb (EU buiten bundel)
SIM Only per maand

SIM6000
Beltarieven 12C
6000 Mb
€ 0,04
€ 33,35

(excl. kosten extensie en spraakkanaal)

Uw keuze mobiel abonnement

Aansluitkosten en overige tarieven
Aansluitkosten (per SIM Only)
Eerste SIM Kaart
Vervangende SIM Kaart
Vast-mobiel integratie

€ 30,75
Gratis
€ 10,25
Gratis

12Connect Beltarieven
Eenmalig
Per SIM

Naar Vast
Naar Mobiel
Naar Collega’s (on-net)

Te porteren telefoonnummers
Mobiele telefoonnummer(s)

Starttarief
€ 0,0207
€ 0,0372
€ 0,0000

Per Minuut
€ 0,0207
€ 0,0702
€ 0,0000

Eenmalig € 7,70 p/nr.
1.

Gegevens zoals bekend bij uw huidige provider

2.
(recente kopie factuur huidige provider meesturen)

Bedrijfsnaam: (indien van toepassing)
Naam:
Adres:
Postcode/Plaats:

Aanvullend
Huidige provider
Zakelijk | Particulier
Voorgestelde porteringsdatum

Contractnummer _______________
___ / ___ / ______

SIMKaart nummer _______________

Onbeperkt bellen Nationaal
Wilt u onbeperkt kunnen bellen naar vaste en mobiele nummers binnen Nederland, dan is het mogelijk om hier een contract voor
af te sluiten. De overeenkomst (voor de duur van één jaar, na dit jaar een opzegtermijn van één kalendermaand) kan enkel worden
aangegaan voor de totale capaciteit zoals deze op het account is geactiveerd. Onbeperkt bellen en bellen per minuut kan dus niet
worden gemixt en het is ook niet mogelijk om dit enkel voor mobiel te activeren.
Wit u gebruik maken van onbeperkt bellen Nationaal? Stuurt u dan het volledig ingevuld en ondertekend Onbeperkt bellen
Nationaal formulier mee met deze aanvraag.
12Connect • Florijnstraat 20 • 4879 AH Etten-Leur • Tel. 076-2011111 • Fax. 076-2011122
info@12connect.com • www.12connect.com

Versie 2020-1.0

Overeenkomst
Op deze overeenkomst zijn de Algemene Voorwaarden van 12Connect van toepassing en daarnaast de volgende Aanvullende Voorwaarden:
Geldigheid
12Connect Mobiel is enkel mogelijk voor postpaid klanten, op prepaid accounts is deze dienst niet leverbaar. Door ondertekening van dit
formulier gaat u met 12Connect een overeenkomst aan voor de duur van één jaar, waarbij tussentijds niet kan worden opgezegd. Na dit jaar
geldt een opzegtermijn van één kalendermaand, waarbij opzeggingen schriftelijk dienen te geschieden.
Betaling
12Connect incasseert middels een door de contractant afgegeven Machtiging doorlopende SEPA Incasso van de bankrekening van contractant.
Tarieven
▪ Voor de beltarieven verwijzen wij u naar de Beltarieven prijslijst en/of de Mobiel Internationaal prijslijst.
▪ De kosten voor het bellen naar servicenummers zijn variabel.
▪ Voor het bellen naar uw Voicemail geldt hetzelfde tarief als voor intern bellen.
▪ SMS versturen naar/vanuit het buitenland gaat volgens de 12Connect Mobiel Int. SMS tarieven (zie Mobiel Internationaal prijslijst).
▪ Datagebruik buiten de EU gaat volgens 12Connect Mobiel Internationaal datatarieven (zie Mobiel Internationaal prijslijst).
SMS
▪ Voor het versturen van SMS berichten naar een verkort nummer en het ontvangen van SMS berichten van SMS-diensten aanbieders,
gelden andere tarieven die door de SMS-diensten aanbieders worden bepaald. Deze berichten worden apart in rekening gebracht.
Mobiel Internet (Data)
▪ Snelheden Mobiel internet: 28 Mbps/8Mbps (maximaal haalbaar).
▪ Mobiel internet wordt afgerekend per 1Kb, naar boven afgerond.
▪ Het bundeltegoed is enkel geldig in EU. Komt u boven het limiet uit, dan wordt per Mb het geldend tarief in rekening gebracht. De kosten
voor het dataverbruik buiten de EU zijn afhankelijk van de zone waarin u zich bevindt.

Ondergetekende verklaart dat de vermelde gegevens op dit formulier correct zijn ingevuld. Tevens verklaart hij zich tot wederopzegging
akkoord met de doorlopende incasso van alle facturen voor de door 12Connect BV geleverde diensten en/of producten. Het benodigde
Machtiging doorlopende SEPA incasso formulier zal volledig ingevuld en ondertekend met deze aanvraag worden meegestuurd, inclusief de
noodzakelijke kopieën.
Alle genoemde prijzen zijn exclusief 21% BTW en onder voorbehoud van typefouten en tussentijdse wijzigingen.

Ja, wij gaan akkoord met de Algemene Voorwaarden van 12Connect BV welke zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te
Breda, in te zien op de website www.12connect.com en op aanvraag toegezonden.

Naam*:
Datum:
Plaats:

Handtekening klant:

*Rechtsgeldig vertegenwoordigingsbevoegd persoon.
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