
VIP installatie

120 TV-zenders

55 HD-zenders

HD ontvanger

Begin Gemist

Programma Gemist

1-op-1 klantenservice

Onbeperkt internet

Vaste telefonie

Vast bedrag per maand

Geen verrassingen

www.globalxs.nl/alles-in-1

GlobalXS
Internet, tv en bellen

GlobalXS
Postbus 158

8200 AD Lelystad

Zenderoverzicht
120 TV-zenders waarvan 55 in HD

Het meest complete TV-pakket van Nederland.

Bestel nu! www.globalxs.nl/alles-in-1

Februari 2020: Kijk voor het meest actuele aanbod op www.globalxs.nl/alles-in-1

Inclusief
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NPO 1
NPO 2
NPO 3
RTL 4
RTL 5
SBS 6
RTL 7
Veronica
NET 5
RTL 8
FOX
RTL Z
Comedy Central
Nickelodeon
MTV
Cartoon Network
Discovery
Investigiation Discovery
National Geographic
Animal Planet
TLC
ONS
24Kitchen
SBS 9
RTL Crime
NPO 3 Extra
RTL Lounge
E! Entertainment
Family 7
BBC Entertainment
TVWest
TVRijnmond
TVNoord-Holland
Omroep Brabant
Omroep Gelderland
TVUtrecht
TVOost
L1 TV
Omrop Fryslân
TVNoord
TVDrenthe
Omroep Flevoland
Omroep Zeeland
TVEnschede FM
1Twente
RTV Noordoost Twente

LEOTV
Deventer RTV
RTVArnhem
Eén
Canvas
Ketnet

ARD
ZDF
NDR
WDR
RTL
SAT1
Pro Sieben
VOX
RTL II
SuperRTL
BBC First
BBC 1
BBC 2
BBC 4
CBBC
Arte
2M
Al Jazeera
Antenna 3
TVE
TRT
CNNTurk
Discovery Science
DiscoveryWorld
Nat GeoWild
History
Fashion TV
Horse & CountryTV
NPO 2 Extra
NPONieuws
NPO Politiek
CNN
BBCWorld News
Euronews
Nicktoons
Nick Jr.
Pebble TV
Boomerang
BabyTV
NPO Zapp Xtra

Comedy Central extra
RTL Telekids
NPO 1 Extra
Xite
MTVBrand New
MTVMusic 24
Slam! TV
Stingray Lite TV
VH1
192TV
TVOranje
Stingray DJAZZ
Stingray Brava
Schlager TV
Mezzo
AMCMovie Channel
Eurosport 1
Eurosport 2
Motorvision TV
FOX Sports 1
FOX Sports 2
FOX Sports 3
Meiden van Holland
Playboy
PassieXXX
Dusk
Secret Circle
Brazzers

GlobalXS
Alles-in-1

Glasvezel via Coöperatie Glasvezel Noord.
Het meest complete Alles-in-1
pakket van Nederland!

Inclusief

Installatie
door een
monteur

&

GlobalXS
Internet, tv en bellen

T 0320 294 488
E info@globalxs.nl
W www.globalxs.nl



Bevestiging : Door ondertekening van dit aanmeldformulier ga ik een overeenkomst aan met GlobalXS en ga ik akkoord met het volgende:

1. De duur van de overeenkomt is 1 jaar vermeerderd met de termijn die ligt tussen de totstandkoming van de overeenkomst en de datumwaarop het pakket voor het eerst in rekening
wordt gebracht (m.u.v. extra zenderpakketten en losse belbundels, deze diensten zijn maandelijks opzegbaar). 2. De overeenkomst is na de initiële contractduur maandelijks opzegbaar. 3.
De modem en TV-ontvanger blijven eigendom van GlobalXS en worden in bruikleen ter beschikking gesteld voor de duur van de overeenkomst. 4. Ik geef GlobalXS hierbij toestemming
om mijn persoonsgegevens te verwerken voor marketing, productontwikkeling- en onderzoeksdoeleinden. 5. Ik heb kennis genomen van de Algemene Voorwaarden van GlobalXS
(www.globalxs.nl/av) en erken dat deze integraal onderdeel uitmaken van deze overeenkomst met GlobalXS. 6. Ik heb het recht om deze overeenkomst kosteloos te annuleren door
binnen 14 kalenderdagen na ondertekeningsdatum te bellen naar: 0320-294488. 7. Ik geef hierbij toestemming aan GlobalXS om doorlopende en eenmalige incasso-opdrachten te sturen
naar mijn bank om een bedrag van bovenstaande rekeningnummer af te schrijven wegens de door mij afgenomen diensten, en aan mijn bank om doorlopend en eenmalig een bedrag
van mijn rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van GlobalXS. 8. Ik zal zelf de contracten opzeggen bij mijn huidige telefoon, internet, TV en mobiele aanbieder. 9. Het Radio
en TV-zenderaanbod kan variëren. 10. Prijswijzigingen en/of typefouten voorbehouden.

Ik ga akkoord met de Algemene Voorwaarden van de Coöperatie Glasvezel Noord. www.glasvezelnoord.nl

Door ondertekening van dit aanmeldformulier word ik lid van de Coöperatie Glasvezel Noord en ga ik akkoord met het volgende:
Ik verleen de Coöperatie Glasvezel Noord een doorlopende SEPAmachtiging om voor de duur van het lidmaatschap van de coöperatie de maandelijkse coöperatiebijdrage van € 5,00,
prijspeil 2017, (of welk ander door de ledenraad van de coöperatie vast te stellen bedrag) van mijn IBAN rekening te incasseren.

Aanmeldformulier
Voor bewoners van Coöperatie Glasvezel Noord

Ja, ik wil glasvezel van GlobalXS

Internet, tv en bellen
GlobalXS

1.000Mb Internet via glasvezel met:

VIP installatie door monteur

Draadloos FRITZ!Box modem

Optioneel vaste telefoonmet nummerbehoud

€49,95 per maand
€49,95 éénmalig

InteractieveTVmet:

120 TV-zenderswaarvan 55 in HD

Standaard 1 HD TV ontvanger

Live TV kijken via de TV App

Opnemen en Live TV Pauzeren

Programma Gemist en Begin Gemist

Diverse radio zenders

Gratis FOX Sports Eredivisie

€15,00 per maand

Ik kies de volgende opties:

2e HD TV ontvanger

3eHD TV ontvanger

FOX Sports International 3 zenders

Ziggo Sport Totaal 6 zenders

Telefoonaansluiting

Dit nummer wil ik behouden:

Belbundel onbeperkt naar vaste en

mobiele nummers in NL

Prijzen zijn per maand

€ 5,00
€ 5,00

€ 4,95
€ 15,00

€ 0,00

€ 15,00

Datum Handtekening

Mijn klantgegevens

Voorletters

Straat

Postcode

Vast telefoonnummer

E-mailadres

Automatische incasso

Rekeningnummer

Achternaam M / V

Huisnummer Toevoeging

Woonplaats

Mobiel nummer

Geboortedatum

Naam rekeninghouder

Stuur dit aanmeldformulier in een gesloten envelop en zonder postzegel naar:
GlobalXS, Antwoordnummer 1650, 8200VB Lelystad

Kabelsworden opmaat gemaakt en
zo netjes mogelijk weg gewerkt.
Ookwerkenwij kabelsweg in de
kruipruimte.Wel zo netjes.

Ook de reeds bestaande randapparatuur
wordt in overlegmet u netjes aangeslo-
ten. Denk hierbij aan de zonnepanelen,

bestaandeWifi-versterkers, uw
printer of andere apparatuur

die gebruik maakt van
internet in huis.

Demonteur
plaatst en
configureert de
router en sluit
deze netjes aan
op de glasvezel
aansluiting.

Als laatste neemt demonteur samenmet u de installatie
door en legt hij uit hoe demeest gebruikte televisie
functies werken. Dat noemenwe ontzorgen.

Indien nodig, worden er nieuwe kabels
getrokken om de televisie bedraad aan te
sluiten. Alleen op die manier kunnenwe
de kwaliteit garanderen diewe zo graag
leveren.

Ook de TV boven
wordt netjes bekabeld
aangesloten.

Demonteur controleert of de wifi dekking overal in
huis sterk genoeg is. Indien nodig kunt u bij de
monteur eenWifi-versterker kopen, die hij dan
meteen kan plaatsen.

GlobalXS
Internet, tv en bellen

GlobalXS
Postbus 158

8200 AD Lelystad

Alleen bij GlobalXS krijgt u gratis een VIP-Installatie. Daarmee zorgen wij er voor dat u zorgeloos gebruik kunt
maken van onze diensten en alle bekabeling netjes wordt weggewerkt.

Daarbij zorgen wij er voor dat u netjes wordt uitgelegd hoe onze diensten werken, hoe u de TV-ontvanger bedient
en dat alle apparaten worden aangesloten. Denk hierbij aan uw telefoon, uw tablet, uw computer of zelfs uw
chromecast als u die heeft. Completer krijgt u nergens.

Gratis VIP-Installatie
Zorgeloos aangesloten!

Bijna 3 miljoen huishoudens in Nederland zijn al aangesloten op glasvezel.
Het voordeel van glasvezel is dat u dit netwerk niet hoeft te delen met uw
buren zoals wel het geval is met internet via de kabel.

Glasvezel biedt ongekende mogelijkheden met enorme internetsnelheden.
In de afgelopen jaren hebben vooral KPN en Ziggo een marketingstrijd
gevoerd over internetsnelheden. Regelmatig overtrof de een de ander weer.
Wij zijn van mening dat er geen internetsnelheid is die voor iedereen
geschikt is. Iedereen heeft immers zijn eigen wensen. Voor de bewoners in
het gebied van Coöperatie Glasvezel Noord biedt GlobalXS standaard een
1000Mb glasvezelverbinding.

Een eerlijk advies over snelheid

• GlobalXS levert standaard een internetsnelheid van 1000Mb via glasvezel.
• Het kan zijn dat u in bepaalde situaties een lagere snelheid ervaart. Dit kan liggen bijvoorbeeld

aan de Wifi dekking in huis of aan websites die u bezoekt of waar u bestanden vandaan haalt.
• Interactieve TV en bellen gaat ook via de glasvezel aansluiting maar gebruikt nooit meer dan 20 Mb.

Uw diensten worden altijd door onze monteur bij u thuis geïnstalleerd.
Uw internetverbinding wordt altijd met de hoogst mogelijke snelheid geleverd.
U kunt ook kiezen voor alleen een internet verbinding zonder televisie.

Interactieve Televisie

Bij ons Alles-in-1 abonnement leverenwij standaard een Fritz!Boxmodem.

• Fritz!Box 5490 draadloos glasvezelmodem.
• DualWifi 2,4Ghz en 5Ghz (B/G/N/AC).
• Draadloos Wifi via AC is tot 3 x sneller.
• Gigabit LAN poorten.
• DECT telefooncentrale.

GlobalXS
Internet, tv en bellen

GlobalXS
Postbus 158

8200 AD Lelystad

Bij GlobalXS zitten alle mogelijke zenders in het basispakket en dat is uniek.
Ook betaalt u niets extra voor opties zoals TV-zenders in HD, een
opnamepakket en programma gemist. Alleen op die manier ervaart u de
TV-programma’s zoals deze door de programmamakers bedoeld zijn.
In ons basispakket zitten dan ook TV-zenders die uwwaarschijnlijk nooit
eerder heeft gezien, omdat deze bij uw huidige aanbieder tegen meerprijs
in een Pluspakket of Royaalpakket zitten.

Onze beloftes

GlobalXS Alles-in-1-pakket
Supersnel Glasvezel


