AANVRAAG 7211 SERVICEPACK – serviceovereenkomst voor telecomadvies
A. Identificatie van de klant
Bedrijf

1. Telecomgegevens MOBIELE telefonie

Zelfstandige

Vrij Beroep

VZW

Huidige operator mobiele telefonie: ………………………………………..

BTW nr: ………………………………………...…………….

Klantnr operator mobiele telefonie: ………………………………………..

Naam: ……………………………………………………...…………………..………….

EINDDATUM huidige contractovereenkomst: ……………………………

Contactpersoon: …………………………………………………...…………………

Huidige operator mobiele telefonie nr 2: ……………...…………………

Adres: ……………………………………………………...….. Nr: …………………...

Klantnr operator mobiele telefonie nr 2: ……………...…………………

postcode: ……………..…… Gemeente: ………………………………………...

EINDDATUM huidige contractovereenkomst: ……………………………

Telefoon: …………………………………………………….

Totaal aantal gsm nummers + datakaarten: …………………...……….

B. Facturatieadres

2. Telecomgegevens VASTE telefonie

(indien anders dan vermeld in rubriek A)

Huidige operator vaste telefonie: ………………………………….………..

Naam: ……………………………………………………...…………………..………….

Klantnr operator vaste telefonie: ………………………….………………..

Adres: ……………………………………………………...….. Nr: …………………...

Worden de gesprekken gefactureerd via deze operator? …………

postcode: ……………..…… Gemeente: ………………………………………...

Indien NEE, via welke CPS provider: …………………………………………

C. Periode

3. Telecomgegevens MOBIEL en VAST internet

De overeenkomst vangt aan voor een periode van 1 jaar, die

Huidige operator VASTE internetaansluiting: …………………………..

telkens stilzwijgend verlengd wordt voor 1 jaar. Stopzetting van

Klantnr operator VASTE internetaansluiting: …………………………..

deze overeenkomst kan mits aangetekend schrijven, minstens

Hoeveel PC's/laptop aangesloten: ………………..

1 maand voor het einde van de contractperiode.

Gebruikt u mobiel internet voor laptop / iPad? ………………………..

Startdatum van de overeenkomst: …………………………………………..

Huidige operator MOBIELE internetaansluiting: ……………….……..

De maandkost per simkaart bedraagt volgens afspraak € …….. *

Klantnr operator MOBIELE internetaansluiting: ……………….……..

D. Facturatie bedrag

4. Telecomgegevens TELEVISIE

Facturatie start voor …………. simkaarten + 1 voor FIX = ……..………

Maakt u reeds gebruik van digitale televisie? ………………………….

Het maandbedrag overeenkomstig bovenstaand totaal aantal

Huidige operator digitale televisie: …………….…………………………..

bij aanvang van de facturatie, bedraagt: € ………………… *

Klantnr operator digitale televisie: …………….…………………………..

Facturatie per

maand

kwartaal

semester

jaar

Dit factuur is betaalbaar op 8 dagen factuurdatum.

5. Telecom PAKKETTEN
Welke van bovenstaande vormen samen 1 pakket: …………………

E. Werkingsovereenkomst

VOORWAARDEN

De klant zorgt ervoor dat 7211 BVBA inzage krijgt in de ontvangen

7211 verbindt zich ertoe maandelijks een analyse te maken van

telecomfacturen, hetzij onder de vorm van een papieren kopie,

de door de klant verstrekte telecom factuurgegevens. 7211 kan

een digitale kopie, of via toegang tot het onlinesysteem - indien

op geen enkele manier verantwoordelijke zijn voor de inhoud,

voorzien door de telecomoperator(en).

prijzen, gegevens en tarieven van de operatoren, zonder dat

F. Verwerking en advies

deze lijst limitatief is. 7211 zal in de mate van het mogelijke

7211 zorgt op basis van de verkregen factuurgegevens voor een

trachten steeds de best mogelijke tarieven in te schatten voor

analyse van deze facturen. Er wordt de klant een verslag toege-

het gebruik, en deze voor te stellen via de analyse.

zonden onder de vorm van een PDF document, naar volgend

Als 7211 Servicepack klant kan men beroep doen op 7211 BVBA

e-mailadres: …………………………………………………………………………….

als contactpersoon inzake telecomzaken. 7211 BVBA is bereik-

Deze analyse omvat de bevindingen van 7211 over de facturen

baar tijdens de openingsuren van de klantendienst van de grote

(correcte facturatie, toegekende promoties, corrigerend advies)

operatoren (ma - vr 09u - 18u). Mailen kan naar tom@7211.be

G. Opvolging

BESTELLING

7211 zal tegen het einde van de contractperiode van de klant

Opgemaakt te :……………………………………. , de ……………………………

met de telecomoperator, een voorstel formuleren op basis van

Naam (IN BLOKLETTERS) van de aanvrager:

Handtekening:

de analyses van de facturen, en de noden van de klant.

………………………………………………………...…….

…………………………

Indien de einddatum van het huidige telecomcontract onbekend

De klant verklaart de algemene voorwaarden te kennen en te

is, zal de klant de datum opvragen bij de operator en schriftelijk

aanvaarden. De algemene voorwaarden van de facturen zijn

meedelen aan 7211.

van toepassing en op eenvoudige aanvraag te verkrijgen.

* alle tarieven in euro excl. 21% BTW. Prijsbepaling: aantal simkaarten + 1 voor FIX (vertegenwoordiging van de totale vaste telefonie)

