
De algemene voorwaarden staan op www.plinq.nl en kunnen u ook ter hand worden gesteld. Voor de apart te bestellen dienst onbeperkt bellen naar vaste en mobiele nummers in Nederland geldt een fair use policy. 
De exacte specificaties van de diverse pakketten staan vermeld op de website www.plinq.nl. Omdat er sprake is van een vraagbundelingstraject zal de verwachte datum van oplevering plaatsvinden tussen 
september 2015 en maart 2017. De contractduur van het abonnement is een jaar, geldig vanaf de oplevering van de dienst(en) en wordt steeds stilzwijgend verlengd met een maand. Alle genoemde prijzen zijn per 
maand in euro’s en incl. BTW. Prijs - en technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden. Kijk voor geldigheid en actievoorwaarden op www.plinq.nl.
 
Als er sprake is van verkoop aan de deur of van verkoop op afstand (telefonische verkoop, verkoop via internet of verkoop met behulp van andere technieken voor verkoop afstand), kunt u deze overeenkomst uiterlijk 
14 werkdagen na schriftelijke of elektronische bevestiging van de overeenkomst  door PLINQ BV schriftelijk of elektronisch ontbinden. 

Alles-in-één  € 52,50 p/m*

Internet

     

 500 Mbit/s     € 20,00 p/m

Telefonie

 
Onbeperkt bellen naar vaste 

 
nummers binnen Nederland 

  

€ 5,00 p/m

 

 

* (exclusief € 50 borg voor het glasvezelmodem 
    en € 15 administratiekosten)

Premium pakketten 

Film 1  € 15,00 p/m

Sport 1  € 15,00 p/m

FOX Sports Eredivisie incl. Fox Sports Go € 17,50 p/m 

FOX Sports Internationaal incl. Fox Sports Go € 11,95 p/m

HBO incl. HBO Go € 15,00 p/m

Internet+Tel  € 42,50 p/m*

AANMELDFORMULIER

Voorletters, achternaam     m/v

Straatnaam

Postcode/Plaats

E-mail

Geboortedatum 

 Datum ondertekening

 IBAN Bankrekeningnummer

 Naam rekeninghouder

 Handtekening

WWW.PLINQ.NL  088 - 776 84 44ANTWOORDNUMMER 77200 7720 VB DALFSEN INFO@PLINQ.NL

PERSOONSGEGEVENS

PAKKETTEN

UITBREIDINGEN

Internet  € 40,00 p/m

Ja, ik ga akkoord met automatische incasso van eenmalige en 
maandelijkse bedragen zoals hierboven genoemd.

Ja, ik ga akkoord met de algemene voorwaarden  van PLINQ.

Netwerk: FTTH Noordenveld

Telefoonnummer  Mobiel telefoonnummer

 

Erotiek € 5,00 p/m

Extra zenderpakketten 

150Mbps internet, telefonie en digitale televisie 150Mbps internet en telefonie 

150Mbps internet

Nieuws € 0,25 p/m

Cultuur € 0,50 p/m

Kennis € 1,00 p/m

Relax € 0,65 p/m

Entertainment € 1,00 p/m

Lifestyle € 0,75 p/m

Kids € 1,00 p/m

Kids Junior € 1,00 p/m
Kids Kleuter € 1,00 p/m

Sport € 1,00 p/m

Muziek € 0,75 p/m

Muziek klassiek € 1,25 p/m

Duits € 0,75 p/m

Engels € 1,00 p/m

Religie € 0,25 p/m
Crime € 1,25 p/m

kijk op www.plinq.nl of vraag naar de zenderlijst voor meer informatie

Internet+TV  € 50,00 p/m
150Mbps internet en digitale televisie 

*

Nummerportering vaste nummer(s)          
 

                   Gratis

                     

 telefoonnummer: 

 

 

Gidsvermelding

  

Gratis

1)

Installatie- en overstapservice
 Doe-het-zelf    

Installatie Basis 1)   € 55,00

Ja, ik maak gebruik van de overstapservice

 

Aantal:
Extra interactieve settopbox

  

€ 2,50 p/m

Opnemen

   

€ 5,00 p/m
max. 100 uur, alleen i.c.m. interactieve televisie

Televisie

Gratis

Gratis

  

 kijk op www.plinq.nl voor meer informatie en de voorwaarden

Extra smartcards voor digitale TV. € 25,00 / eenmalig
max. 3 smartcards        Aantal: 

Interactieve televisie, incl. settopbox
eenmalig € 35,00 activatiekosten

€ 5,00 p/m

 

250 Mbit/s              GRATIS UPGRADE T.W.V.                 € 10,00 p/m

Hiernaast genoemde bedragen zijn exclusief € 5,00 per maand
voor de toeslag coöperatie. Deze kosten zullen in opdracht van
de coöperatie door ons worden geïncasseerd. De genoemde
bedragen zijn inclusief BTW. *

 


SNELHEIDSUPGRADE

250Mbps

MA
XIM

ALE KEUZEVRIJHEID                      

BIJ AANMELDING TIJDENS DE CAMPA
GN

E

Onbeperkt bellen naar vaste en  
mobiele nummers binnen Nederland 

€ 12,50 p/m
1)

1)



Ja, ik wordt lid van de cooperatie breedband Noordenveld Zuid West 
Door ondertekening van dit formulier gaat u akkoord met een doorlopende SEPA machtiging en machtigt u PLINQ BV om de eventuele eenmalige kosten, maandelijkse abonnementskosten en gesprekskosten. 
(de genoemde maandtarieven van de pakketten met telefonie zijn exclusief eventuele betaalde service - en internetnummers) d.m.v. doorlopende automatische incasso af te schrijven van uw rekenin. U verklaart 
hierbij gerechtigd te zijn om een overeenkomst aan te gaan met PLINQ BV en u gaat akkoord met de voor de door u bestelde diensten geldende voorwaarden van PLINQ BV.    

Mobiele telefonie

 
PLINQ Mobiel Basis

 
150min/SMS en 300Mb data, SIM Only

  

€ 12,50 p/m

PLINQ Mobiel Extra  € 17,50 p/m
*)

*)

300min/SMS en 1000Mb data, SIM Only
*)  eenmalige activatiekosten mobiel € 10,00 


