De toekomst bieden wij u vandaag!
Met dit formulier sluit u op basis van de VPBX een abonnement af met 12Connect voor
onbeperkt bellen Nederland. 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*:

€ 34,12

Onbeperkt Bellen Nationaal in combinatie met SIP Trunk / PBX Complete
▪ Onbeperkt bellen naar vaste & mobiele nummers Nationaal
▪ Voor € 34,12 incl. BTW per spraakkanaal per maand
▪ Geldig in combinatie met een SIP Trunk en/of de PBX Complete van 12Connect

Capaciteit SIP Trunk / PBX Complete
Aantal Extensies (PBX Complete):
Aantal Spraakkanalen:

Te porteren telefoonnummers **
Eenmalige porteringskosten per nummer

Losse regionale/085 nummers:
1.
2.
3.

€

9,32

4.
5.
6.

Gegevens zoals bekend bij uw huidige provider***

(recente kopie factuur huidige provider meesturen)

Naam:
Bedrijfsnaam*:
Adres:
Postcode/Plaats:
* Indien van toepassing invullen.
** Aan het gebruik (hosting) van telefoonnummers zijn ook jaarlijkse kosten verbonden. Deze prijzen kunt u vinden in onze prijslijst.
*** Vul hier de exacte gegevens in zoals deze op de rekening staan van uw huidige provider.

Aanvullend
Huidige Provider:
Type Aansluiting:
Voorgestelde Porteringsdatum****:
Vermelding in de Telefoongids:

KPN
Tele2
Analoog
ISDN
___ / ___ / ______
Nee

Ziggo
VoIP

UPC
_____

_____

Ja

Evt. opmerkingen:
**** Nummers kunnen enkel geporteerd worden indien deze nog niet zijn opgezegd bij de huidige provider. Portering duurt 5 tot 7 werkdagen, houd hier rekening mee.
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Overeenkomst
Op deze overeenkomst zijn de Algemene Voorwaarden van 12Connect van toepassing en daarnaast de volgende Aanvullende Voorwaarden:
Ingangsdatum
Het Onbeperkt Bellen Nationaal contract gaat in per de eerstvolgende 1e van de maand na ondertekening van dit formulier, mits deze uiterlijk
1 dag voor de ingangsdatum door 12Connect is ontvangen.
Geldigheid
De abonnementen voor onbeperkt bellen naar vaste en mobiele nummers Nationaal worden afgesloten op basis van het aantal spraakkanalen
van de SIP Trunk of de PBX Complete van 12Connect. De abonnementskosten zijn € 33,28 incl. BTW per kanaal per maand en worden belast
over de totale lijncapaciteit zoals deze op het account is geactiveerd.
Uitgesloten
(Service)Nummers beginnend met 14, 066, 084, 087, 090, 18, 06760 vallen buiten deze abonnementsvorm en zullen worden belast volgens de
geldende tarieven.
Gebruik
Op deze abonnementsvorm is een fair use policy van toepassing. Daarnaast is het uitgesloten het Onbeperkt Bellen Nationaal abonnement te
gebruiken voor het verlenen van telefonische diensten aan derden wat inhoud dat het call centers, belhuizen e.d. niet is toegestaan dit
abonnement aan te gaan.
Excessief gebruik
Doorschakeldiensten, misbruik of frauduleus gebruik van de dienst zijn niet toegestaan. Indien 12Connect constateert dat er sprake is van
excessief gebruik, is 12Connect gerechtigd zonder voorafgaande aankondiging het gebruik van de dienst al dan niet tijdelijk op te schorten of bij
herhaaldelijk excessief en/of onredelijk gebruik de overeenkomst voor deze dienst eenzijdig te ontbinden. In beide gevallen wordt bij
constatering van onredelijk gebruik contact opgenomen met de klant.
Betaling
12Connect incasseert middels een door de contractant afgegeven machtiging doorlopende SEPA incasso van de bankrekening van de
contractant. Bij het niet slagen van de incasso, ontvangt de contractant een notificatie om de betaling alsnog te voldoen. Bij het niet tijdig
voldoen van de rekening, zullen de gesprekskosten op basis van de normaal geldende tarieven worden belast bovenop de abonnementskosten
voor “Onbeperkt Bellen Nationaal”.
Duur
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.

Ondergetekende verklaart dat de vermelde gegevens op dit formulier correct zijn ingevuld. Tevens verklaart hij zich tot wederopzegging
akkoord met de automatische 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 inclusief 21% BTW en onder voorbehoud van typefouten en tussentijdse wijzigingen. Overige tarieven, zoals de
hostingkosten voor telefoonnummers, kunt u terugvinden op onze prijslijst.

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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