
*U belt gratis onbeperkt naar vaste en mobiele telefoonnummers binnen Nederland. WWW.MULTIFIBER.NL

Antwoordnummer 1641

7550WB Hengelo (OV)

Optioneel

 Ik behoud mijn huidige telefoonnummer(s)

 Ik vraag een nieuw telefoonnummer aan

 Onbeperkt bellen*    + € 12,50 p/m

Naam abonnementhouder:

Telefoonnummer 1: 

Telefoonnummer 2: 

Internet only Telefonie

€ 44,95 P/M € 49,95 P/M

INSTAP 500 MAX 800

 500 Mbit

 Vast IP adres

 Telefonie, 1 lijn

 800 Mbit

 Vast IP adres

 Telefonie, 1 lijn

€ 2,00 P/M

EXTRA 
TELEFOON 
LIJN

Monteur

Inschrijfformulier
Uw provider voor internet, telefonie en televisie

Standaard wordt er 1 televisie aansluitbox geleverd, voor meer televisies, zie “extra televisiebox” (max 2. stuks)

€ 54,95 P/M € 74,95 P/M

Internet
 250 Mbit

 Vast IP adres

 Incl. Router

Televisie 
 Basis pakket

 Fox Sport Eredivisie 1, 2 en 3

 Standaard 1 ontvanger, max 3

 Pauze TV, Begin gemist en   

 Programma gemist

 TV app

Telefonie
 1e lijn gratis

 Gratis nummerbehoud

Internet
 500 Mbit

 Vast IP adres

 Incl. Router

Televisie 
 Basis pakket

 Opnemen

 Fox Sport Eredivisie 1, 2 en 3

 Standaard 1 ontvanger, max 3

 Pauze TV, Begin gemist en   

 Programma gemist

 TV app

Telefonie
 1e lijn gratis

 Gratis nummerbehoud

Internet
 800 Mbit

 Vast IP adres

 Incl. Router

Televisie 
 Basis pakket

 Opnemen

 Fox Sport Eredivisie 1, 2 en 3

 Standaard 1 ontvanger, max 3

 Pauze TV, Begin gemist en   

 Programma gemist

 TV app

Telefonie
 1e lijn gratis

 Gratis nummerbehoud

€ 64,95 P/M

Alles-in-één-pakket Kruis de vakjes aan die van toepassing zijn.

GEMIDDELD 500 MBIT*

*Meld je aan voor 30 juni 2019 en krijg één jaar lang een gratis televisie pakket naar keuze bij het gemiddeld 500 pakket. 
Keuze uit: Kids en muziek, Duits, Kennis en lifestyle.

INSTAP 250 MBIT COMPLEET 800 MBIT

Optioneel - tegen meerprijs beschikbaar

 Kids en muziek pakket € 4,50 p/m

 Duits pakket € 4,50 p/m

 Kennis en lifestyle pakket € 4,50 p/m

 Erotisch pakket € 10,00 p/m

 Premium pakket € 12,50 p/m

 Opnemen € 4,95 p/m

 1  2 extra televisieboxen € 4,00 p/m p/st.

 Fox Sports International € 4,95 p/m 

 Ziggo Sport Totaal € 14,95 p/m

 Film 1  € 14,95 p/m

Beste deal!

GRATIS GRATIS GRATIS

  DVB-C (Coax televisie)* eenmalig € 70,-

Let op: zelfinstalatie is niet mogelijk 

bij deze optie. De monteur is gratis.

*DVB-C is exclusief FOX Sport Eredivisie

Optioneel

 Ik zou graag mijn Multifiber producten willen laten installeren. Monteur is gratis. (Normaal € 105,-)  

 Ik installeer mijn Multifiber producten zelf middels het doe-het-zelf-pakket.



Mijn gegevens:

 Ik machtig MultiFiber voor een automatische incasso (vul hieronder je bankrekeningnummer in)

IBAN rekeningnummer: 

Ik betaal per:  Maand  Kwartaal  Jaar

 Dhr.  Mevr.

Voorletters: 

Bedrijfsnaam: 

Postcode:   

Adres: 

Email: 

Telefoon: 

Achternaam: 

Plaats: 

Huisnummer:  Toevoeging: 

Betaling per automatische incasso:

Uw provider voor internet, telefonie en televisie

Zorgeloos alles 
geregeld in 1 pakket!

WWW.MULTIFIBER.NL
Afdeling verkoop

sales@multifiber.nl

Helpdesk

support@multifiber.nl

Telefoon

074 - 205 10 88

Generatorstraat 42 

7556 RC, Hengelo (OV)

Antwoordnummer 1641

7550WB Hengelo (OV)

Door ondertekening van dit aanmeldformulier word ik lid van de Coöperatie Glasvezel Noord en ga ik akkoord met de Algemene Voorwaarden 

van deze coöperatie. Zonder Lidmaatschap van de coöperatie kan MultiFiber geen diensten verlenen. Op alle overeenkomsten van MultiFiber 

zijn de algemene voorwaarden van toepassing. Deze kunt u vinden en downloaden op multifiber.nl/multifiber_av.pdf. De overeenkomst word 

aangegaan voor een minimumduur van 12 maanden en is daarna dagelijks opzegbaar met een opzegtermijn van één maand. Tevens word er bij 

elke overeenkomst éénmalig een borg in rekening gebracht van € 40,- voor de apparatuur van MultiFiber. Na opzegging en bij ontvangst van 

onbeschadigde apparatuur zal MultiFiber deze borg terugstorten op het bij MultiFiber bekende rekeningnummer.

 

 Ik geef hierbij toestemming aan MultiFiber om doorlopende en een- 

 malige incasso-opdrachten te sturen naar mijn bank om een bedrag  

 van bovenstaand rekeningnummer af te schrijven voor de door mij  

 afgenomen diensten van de provider en aan mijn bank om door- 

 lopend en eenmalig een bedrag van mijn rekening af te schrijven.

 Ik verleen de Coöperatie Glasvezel Noord een doorlopende SEPA  

 machtiging om voor de duur van het lidmaatschap van de coöpe- 

 ratie de maandelijkse lidmaatschapsbijdrage van € 5,00 (of andere  

 uit de algemene voorwaarden van de coöperatie voortvloeiende  

 kosten)

Ondertekening:

Plaats:

Datum:

 -  - 

Handtekening voor akkoord:


