
KLANTGEGEVENS

Bedrijfsnaam  : __________________________  Adres  : ___________________________ 

KvK-nummer : __________________________  Postcode en woonplaats : ___________________________ 

BTW-nummer : __________________________

CONTACTPERSOON

Naam contactpersoon  : __________________________ Telefoonnummer  : ___________________________

E-mailadres  : __________________________  Mobiel nummer  : ___________________________

 Ik geef toestemming om enkele keren per jaar een nieuwsbrief te ontvangen op bovenstaand e-mailadres.

FACTUURGEGEVENS 

Tenaamstelling  : _________________________ Factuuradres  : ___________________________

E-mailadres  : __________________________ Postcode en woonplaats : ___________________________

 Ik ontvang de maandelijkse facturen kosteloos per e-mail.

GEWENST PAKKET 

 Capestone Tijdelijk Internet Premium Pakket NL incl. 4G / 5G  router + externe 4G MIMO antenne 

     + Echt Onbeperkt 4G / 5G internet NL + Back-up sim à € 179,00

GEWENSTE HUURPERIODE 

Van ___________________________ tot en met de laatste dag van kalendermaand: ___________________________

AFLEVERING PAKKET 

  via de post à € 19,95     door monteur die het installeert à € 295,-

>>>

BESTELFORMULIER - TIJDELIJK INTERNET PREMIUM PAKKET NEDERLAND 

ZAKELIJKE EINDGEBRUIKER
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BORG, BETALING EN OPZEGGING 

Bij bestelling betaalt u een borg van € 150,-. Als u het pakket onbeschadigd en op tijd terugstuurt, ontvangt u de borg retour. Op tijd betekent 

uiterlijk 14 dagen na afloop van de afgesproken huurperiode. U zegt het abonnement schriftelijk, uiterlijk 4 werkdagen voor het eind van de 

kalendermaand, op. De beëindigingsdatum van een Tijdelijk Internet pakket is altijd de laatste dag van een kalendermaand. Op de factuur die u 

achteraf ontvangt, vindt u de (naar rato) abonnementskosten per kalendermaand en uw vooruitbetaling terug.

Voorbeeld: U bestelt op 15 april een Tijdelijk Internet pakket. U wilt het pakket opzeggen per 30 juni, dan zegt u het pakket uiterlijk 25 juni op. Ook 

zorgt u ervoor dat het pakket uiterlijk bij ons terug is op 14 juli.

Voor de overige kosten zoals aflevering, installatie en eventuele buitenbundel kosten ontvangt u een factuur.

Huurt u langer dan 1 maand, dan incasseren we de huurprijs via automatische incasso.

*Alle genoemde prijzen zijn exclusief btw, met uitzondering van de borg 

AUTOMATISCHE INCASSO 

 Hierbij machtig ik Capestone BV om de huur via automatische incasso te incasseren (ingaande vanaf de tweede huurmaand). :

IBAN  :                   

Bank Identificatie [BIC]* :          

*Geen verplicht veld bij Nederlandse IBAN 

Naam rekeninghouder :  __________________________________________________________

VOOR AKKOORD 

Ik verklaar hiermee tekenbevoegd te zijn voor bovengenoemd bedrijf en de algemene voorwaarden van Capestone BV te hebben gelezen en ermee 

akkoord te gaan. 

Naam  : ___________________________________  Handtekening : 

Plaats  : ___________________________________

Datum : ___________________________________
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