
Aanvraagformulier Tooway abonnement

Abonneegegevens:
Bedrijfsnaam
BTW-ondernemers nummer
Dhr / Mevr
Voorletters
Achternaam
Factuur adres
Factuur Postcode en Plaats
Factuur Land
Telefoonnummer vast
Telefoonnummer mobiel
E-mail adres
Installatie land
Installatie adres
Installatie postcode en Plaats
latitude
longitude
Dealer naam
Aanvraag datum
Activatie datum *
Activatie code *
MAC address

KU abonnement BASIC BRONZE SILVER GOLD
Coaxkabel  met waterdichte plug 20m 50m 100m nee
Tooway speciale verzinkte muurbeugel 20cm 35cm 50cm nee
Tegel dakstatief 60x60 120x80 nee
Betaalwijze automatisch p/maand jaar vooruit
rekeningsnummer
tenaamstelling rekening
factuur per post + 2.50 € ja nee

Dit is de betaalwijze voor de vervolgfacturen van het gekozen abonnement. Indien u gekozen heeft voor automatische incasso,
geeft u toestemming aan Tooway4you om de abonnementsgelden a maandelijks van het door u opgegeven
bankrekeningnummer te incasseren. Betaling middels overschrijving is uitsluitend mogelijk ná een door ons uitgevoerde
kredietcheck. Indien u middels overschrijving betaalt, dient u de door u ontvangen facturen binnen maximaal 8 dagen ná
factuurdatum te voldoen. Indien u niet tijdig betaald, wordt uw verbinding automatisch geblokkeerd. De her-activeringskosten
bedragen € 40,00 excl. Btw.
Ik weet dat er bij een Business abonnement  geen Firewall aanwezig is,en dus alle poorten openstaan ,en ik zelf
verantwoordelijk en aansprakelijk ben voor alle dataverkeer wat via mijn modem verloopt.
Ik verklaar hierbij dat bovenstaande abonneegegevens correct en waarheidsgetrouw zijn ingevuld en tevens verklaar ik hierbij
bekend te zijn en akkoord te gaan met de algemene voorwaarden van Tooway4you / Rian BV te lezen en te downloaden op de
website en de Fair Acces Policy per maand  na in bedrijfsname.

Plaats:   Datum:

Handtekening:

KA consumenten abonnement              M            L            XL XXL / ABS
KA zakelijk abonnement B2B Telem Bronze Silver Gold Sym Platinum Diamond
VOIP abonnement Ja Extra IPadres      B2B    Aantal :
Abonnementsduur 24 mnd 12 mnd 3 mnd



Automatische incasso kan alleen voor Nederlandse ingezetene !
Schotel mag dan natuurlijk wel overal in Europa staan.
Belgie alleen d.m.v. overschrijving / vooruit betaling.
Rest van Europa , of geen Nederlandse bankrekening, kan alleen door jaar vooruitbetaling .

Gegevens Naam:
Opdrachtgever

Adres:

Postcode/Plaats: _____

Bank-/ Girorekening:

Bank:_______________ nr:[       ][      ][      ][         ]

Deze opdrachtgever verleent hierbij tot weder-opzegging machtiging aan de
incassant om van de vermelde Nederlandse  rekening bedragen af te schrijven.

Gegevens Incassant Naam:  RIAN B.V.

Adres:  Bergstraat 25

Postcode / Plaats: 5581 BL Waalre

Reden afschrijving bedragen:betreft abonnement Tooway

Incassering per : Jaar Half jaar Kwartaal
Maand Week Anders:

Het betreft hierbij een machtiging met een weigerings termijn van 5 werkdagen.

Ondertekening Datum: Handtekening:
Opdrachtgever:

Exemplaar Incassant


