Netoperator Nederland B.V.

Verbindings Overeenkomst
Overeenkomst ID

(EVC Overeenkomst)

(in te vullen door NN)

Deze overeenkomst voor het gebruik van het netwerk van Netoperator Nederland B.V. (hierna NN genoemd), wordt gesloten tussen NN en de hierna
opgenomen organisatie en tekenbevoegd persoon zoals omschreven in punt 1 en 2 van deze Overeenkomst.
1. Op welke Mantel Overeenkomst is deze
Verbindings Overeenkomst van toepassing?

Nummer Mantel Overeenkomst
Klantnummer
Naam organisatie

Vestigingsadres

Vestigingsadres
Huisnummer
Postcode

Toevoeging

Plaats

Telefoonnummer
Faxnummer
Mobielnummer
Algemeen email adres

2. Tekenbevoegde contactpersoon

Voorletters

Tussenvoegsel(s)

Achternaam

Functie
Email adres

3. Correspondentie adres
Idem als vestigingsadres
Anders, nl...(vul hiernaast in)

Postadres
Huisnummer
Postcode

4. Contactpersoon operationele zaken
Idem als contactpersoon vraag 2
Anders, nl...

Toevoeging

Plaats

Naam organisatie
Voorletters

Tussenvoegsel(s) Achternaam

Adres

Bereikbaarheid contactpersoon? (ook voor storingen e.d.)
24/7
Kantooruren (van 08:00 tot 18:00)

Huisnummer
Postcode

Toevoeging

Plaats

Telefoonnummer
Faxnummer
Mobielnummer
Email adres

Op deze overeenkomst zijn de Leveringsvoorwaarden van Netoperator Nederland B.V. van toepassing.
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en bij deze overeenkomst ter hand gesteld.
De Leveringsvoorwaarden en de (mogelijk) bijgevoegde bijlagen vormen een onlosmakelijk deel uit van deze overeenkomst.
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5. Contactpersoon financiële zaken
Idem als contactpersoon vraag 2
Anders, nl...

Naam organisatie
Voorletters

Tussenvoegsel(s)

Achternaam

Adres

Hoe wenst u de factuur te ontvangen?
per email (gratis)

Huisnummer

per post (€3,- administratiekosten per factuur)

Postcode

Toevoeging

Plaats

Telefoonnummer
Faxnummer
Mobielnummer
Email adres

6. Betaling aan NN geschiedt als volgt:
Automatisch incasso.
Teken de machtiging in de bijlage. Daarmee
machtigt u NN om de openstaande bedragen
maandelijks automatisch te incasseren.

Bank- of gironummer (IBAN)
BIC (alleen noodzakelijk bij Niet-Nederlandse bankinstellingen
Tenaamstelling bankrekeninghouder

Betaling binnen 14 dagen na factuurdatum
(€5,- administratiekosten per factuur)
7. Gewenste aansluitadres / aansluitdatum

Aansluitadres verbinding
Huisnummer
Postcode

Toevoeging

Plaats

Aansluitdatum (wensdatum)

8. Op welke NN Apparatuur Overeenkomst moet deze
verbinding geconfigureerd worden? (A-zijde)

Nummer NN Apparatuur Overeenkomst
Klantnummer van Apparatuur Overeenkomst
Klantnaam van Apparatuur Overeenkomst
Poort op Apparatuur

9. Waar moet de EVC getermineerd worden? (B-zijde)
Bij de Dienstleverancier
Op een andere NTU / CPE
Multipoint EVC (VLAN)

Dienstleverancier naam
NTU - MAC adress
Klantnaam van NTU gebruiker
EVC (VLAN) nummer

10. Welke dienst dient er geconfigureerd te worden?
(zie EVC lijst)

Dienst naam

11. Hoeveel bandbreedte dient er geconfigureerd te worden?

Bandbreedte

12. De eenmalige extra configuratie kosten zijn?

Eenmalige extra configuratiekosten (voor zover boven standaard tarievenlijst)
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7. Overige opmerkingen, vragen, .....

Deze Overeenkomst is onder voorbehoud van een door NN uit te voeren kredietwaardigheidscheck. Indien deze niet positief is behoudt NN zich het
recht voor de Overeenkomst te ontbinden.
Op deze Overeenkomst zijn de Leveringsvoorwaarden van NN van toepassing. De Leveringsvoorwaarden alsmede bijlagen en alle overige NN
overeenkomsten vormen een onlosmakelijk deel van deze Overeenkomst.
Eindgebruiker verklaart bovengenoemde Leveringsvoorwaarden van NN te hebben ontvangen, in te hebben gezien en deze voor akkoord te hebben
bevonden.
Indien na vraagbundeling blijkt dat het betreffende netwerk en/of de specifieke aansluiting niet wordt gerealiseerd door NN, wordt deze
Overeenkomst ontbonden. NN is in dergelijke situatie niet schadeplichtig jegens Eindgebruiker en zal Eindgebruiker hierover zo spoedig mogelijk
informeren.
Eindgebruiker zal door NN gestelde voorschriften voor het gebruik van de aansluiting in acht nemen. Deze voorschriften staan gepubliceerd op het
NN extranet en zijn op verzoek opvraagbaar.
Indien Eindgebruiker bij vraag 4 te kennen heeft gegeven niet 24/7 bereikbaar te zijn, worden zij in geval van calamiteiten buiten werktijden niet
bericht door NN. NN is in dergelijk geval niet schadeplichtig voor het niet melden jegens Eindgebruiker.
Eventuele wijzigingsdocumenten vervangen reeds in het bezit van NN zijnde Overeenkomsten.
Door ondertekening van deze Overeenkomst verklaart Eindgebruiker dat alle gegevens geheel juist en naar waarheid zijn ingevuld en dat alle
vernoemde personen bevoegd zijn te handelen over de uit te voeren werkzaamheden. Tevens verklaart Eindgebruiker dat de financiële
contactpersoon zoals omschreven bij vraag 6 bevoegd is de betalingsmachtiging af te geven.

Namens organisatie

Namens Netoperator Nederland B.V.

Naam en voorletters tekenbevoegde

Naam en voorletters tekenbevoegde

Telefoonnummer

Telefoonnummer

Plaats

Plaats

Datum

Datum

Handtekening

Handtekening
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