Stap 1: Kies uw Alles-in-1 Glas pakket (verplicht in te vullen)
Meest gekozen
Eerste

Eerste

2 maanden

€48
p.m.

€39
p.m.

2 maanden

€45
p.m.

Daarna

€59
p.m.

Daarna

€70
p.m.

Alles-in-1 Glas

Alles-in-1 Glas

Alles-in-1 Glas

F75

F250

F500

Internet:

Down- en upload 75 Mbit/s

Down- en upload 250 Mbit/s

Down- en upload 500 Mbit/s

Televisie:

70+ tv-zenders, incl. 35 Full HD

70+ tv-zenders, incl. 35 Full HD

110+ tv-zenders, incl. 40 Full HD
Gratis: Plus TV
Gratis: Veilig Internet 1

Telefonie:

Voordelig bellen

Voordelig bellen

Voordelig bellen

(via glasvezel)

(via glasvezel)

(via glasvezel)

Alles-in-1 Glas F75

Ik ga voor:

Alles-in-1 Glas F250

2de interactieve
tv-ontvanger

Ja € 5 p.m.

Nee

Extra
zenderpakketten

Plus TV € 11 p.m.

FOX Sports Eredivisie € 8,50 p.m.

(eerste 2 maanden gratis)

Gratis installatie

Veilig Internet 1 € 2,50 p.m.

Internet opties

Alles-in-1 Glas F500

Veilig Internet 3 € 5 p.m.

Replay TV € 2,50 p.m.

Overig:
Veilig Internet 6 € 7,50 p.m.

(eerste 2 maanden gratis)

Zo snel mogelijk, zodra de diensten beschikbaar zijn op mijn adres.

Levering
installatiepakket

Zo snel mogelijk, zodra de diensten beschikbaar
zijn op mijn adres, maar niet eerder dan d.d.

20

(max. 12 maanden vooruit)

Wifi-router € 49,95 (eenmalig)

Apparatuur

De Wifi-router is na aanschaf uw eigendom en maakt geen deel uit van de door Caiway geleverde diensten.

Stap 2: Kies uw telefonie abonnement (optioneel)
O
 nbeperkt bellen avond en weekend
(€ 7,50 p.m.)

Huidig telefoonnummer behouden?*

O
 nbeperkt bellen Nederland
(€ 14,95 p.m. / € 10,95 p.m. bij F500)
Ja

Nee

O
 nbeperkt bellen binnen EU
(€ 21,30 p.m.)

Huidig telefoonnummer:

Stap 3: Vul uw gegevens in (verplicht in te vullen)
De heer

Mevrouw

Voorletter(s)		 Tussenvoegsel		

Achternaam

Straat			Huisnummer		 Toevoeging
Postcode				Woonplaats
Telefoonnr.			
Ik betaal via automatische incasso.
Mijn IBAN is:

E-mailadres
Plaats en datum

Handtekening

NL
Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden
Vastrechtvergoeding Buitengebied en kies voor
een maandelijkse vastrechtvergoeding à € 12,50.
In te vullen
door adviseur:

Naam

Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden
Vastrechtvergoeding Buitengebied en kies voor een
eenmalige afkoop van de vastrechtvergoeding voor € 1600.
Nummer

Handtekening

Deze overeenkomst met CAIW Diensten B.V. gevestigd aan de Industriestraat 30, 2671 CT te Naaldwijk, wordt aangegaan voor een minimale duur van 12 maanden. De apparatuur blijft altijd in
eigendom van Caiway. Binnen 14 dagen na de dag waarop de overeenkomst tot stand is gekomen, heeft u recht om deze zonder opgaaf van redenen te ontbinden. Heeft u een Wifi-router gekocht,
dan kunt u deze koop ontbinden binnen 14 dagen na ontvangst van de Wifi-router. U verleent toestemming voor het automatisch incasseren van abonnements- en verbruikskosten en eventuele
overige kosten. Caiway incasseert uw factuurbedrag rond de 23e van de maand. U wordt over dit bedrag 3 tot 6 dagen van tevoren geïnformeerd. De voorwaarden zijn te downloaden op de
website caiway.nl, of zijn telefonisch opvraagbaar bij de Caiway Klantenservice. Alle in dit formulier vermelde prijzen zijn inclusief btw en onder voorbehoud van prijswijzigingen en drukfouten.
* Caiway zegt bij nummerbehoud uw huidige telefonieabonnement voor u op conform de voorwaarden van uw huidige telefoonaanbieder.

