@Work van T-Mobile Sim Only
Bedrijfsnaam volgens KvK:

KvK-nummer:

Adres:
Postcode:

Plaats:

Telefoonnummer:

Contactpersoon:

E-mail adres (contactpersoon):

E-mail adres (factuur):

Aantal

Aantal

Per maand

Bellen & Data

Bellen van NL naar de EU*/VS

Rest van de wereld

@Work Basis

€ 13,-

Onbeperkt bellen in NL
64 Kpbs internettoegang in NL

180 minuten

-

@Work Extra Small

€ 14,-

Onbeperkt bellen in NL
1 GB databundel in NL

180 minuten

-

@Work Small

€ 17,-

Onbeperkt bellen in NL, EU* en VS**
3 GB databundel in NL, EU* en VS**

180 minuten

-

@Work Medium

€ 23,-

Onbeperkt bellen in NL, EU* en VS**
16 GB databundel in NL, EU* en VS**

180 minuten

-

@Work MB Verdeler

€ 4,-

Maximaal 2 MB Verdelers per
abonnement

-

@Work Unlimited

€ 26,-

Onbeperkt

-

@Work Unlimited Plus

€ 40,-

Abonnement @Work Mobiel

Extra SIM kaart met 097 nummer
gekoppeld aan @Work Extra Small (1
GB), @Work Small (3GB) en @Work
Medium (16 GB)
Onbeperkt bellen in NL, EU* en VS**
Onbeperkt data in NL
25 GB databundel in EU* en VS**
Onbeperkt bellen in NL, EU* en VS**
Onbeperkt data in NL
50 GB databundel in EU* en VS**

Onbeperkt

Inclusief
Bellen Wereld &
Altijd Wereld internet***
Max. Snelheid (Mb)
down/up

Abonnement @Work Tablet

Per maand

Data in NL

Data in EU/VS

@Work Data Extra Small

€ 9,-

1 GB

1 GB

225/65

@Work Data Small

€ 11,-

3 GB

3 GB

225/65

@Work Data Medium

€ 15,-

16 GB

16 GB

225/65

@Work Data Unlimited

€ 25,-

Onbeperkt

25 GB

225/65

Ik kies voor bovenstaande tarieven en een overeenkomst voor de duur van 24 maanden. Eenmalige kosten zijn € 25,- per abonnement.
Wenst u een andere overeenkomst maak dan hieronder uw keuze:
 Ik kies voor een overeenkomst voor de duur van 12 maanden (+ € 1,- per maand per abonnement)
 Ik kies voor een overeenkomst die maandelijks opzegbaar is (+ € 2,- per maand per abonnement)
Na de contractduur voor bepaalde tijd (bv. 24 maanden) valt klant terug naar de voorwaarden en tarieven behorende bij een maandelijks opzegbare overeenkomst. Na overleg kan er
bij een contractverlenging opnieuw korting worden toegekend.

Automatische incasso. Zakelijke Klant machtigt Nox Telecom om tot wederopzegging de kosten van gebruik van de Dienst(en) en de eenmalige kosten binnen
8 dagen na factuurdatum af te schrijven van het onderstaande IBAN nummer en gaat akkoord met een vooraankondigingstermijn van 8 dagen. De
storneringstermijn bedraagt 56 dagen.
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IBAN nummer
Naam rekeninghouder:

Nox Telecom BV|Keizersveld 13G|5803 AM Venray|088 7700 600|info@noxtelecom.nl|noxtelecom.nl
IBAN NL95 RABO 0152945520|BIC RABONL2U|KvK: 51446464|BTW nr: NL8500.20.426.B.01

@Work van T-Mobile Sim Only
Nummerbehoud: (geef aan welke nummers bij uw nieuwe abonnement horen)
nummer

Abonnement @Work

nummer

Abonnement @Work

nummer
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Huidige telecomaanbieder(s) van volmachtgever:

Abonnement @Work

Klantnummer/factuurkenmerk:

* Zone EU: alle EU-landen + Noorwegen, IJsland en Zwitserland
** Via het netwerk van T-mobile USA, anders geld Zone 2
*** Bij @Work kun je Bellen Wereld en Altijd Wereld Internet toevoegen. Deze opties zijn niet beschikbaar bij @Work Basic en @Work Basic Extra Small. Voor @Work tablet is alleen Altijd
Wereld Internet beschikbaar.
Met @Work abonnementen kun je onbeperkt bellen/sms’en en je databundel gebruiken in NL, de EU, IJsland, Noorwegen, Liechtenstein en T-Mobile USA en vanuit NL naar de EU, IJsland,
Noorwegen, Liechtenstein en de USA. Naar vaste en mobiele nummers, uitgegeven in de EU, met uitzondering van servicenummers. Met @Work Basic en @Work Basic Extra Small kun je
niet bellen, gebeld worden of data gebruiken buiten Nederland. Met Unlimited (Plus) start je in NL elke dag met 5 GB, die je zelf kosteloos en onbeperkt gedurende dezelfde dag kunt
aanvullen met een GB-aanvuller. GB’s zijn een maand houdbaar na aankoop. Je ontvangt een waarschuwings-sms bij het verbruiken van 80% van je data én bij het volledig verbruiken
van je data. Na het bereiken van de limiet van je data, wordt de internetverbinding tijdelijk verbroken. Je kunt vervolgens kosteloos kiezen voor een verlaagde internetsnelheid naar 64
Kbps⁄64 Kbps of het aankopen van een MB⁄GB aanvuller. Met deze verlaagde internetsnelheid kan je bijvoorbeeld wel whats-appen en e-mailen maar data-intensieve diensten als video
kijken en muziek luisteren zijn niet meer mogelijk. In Nederland is de hoeveelheid data op verlaagde internetsnelheid onbeperkt, in EU en VS is de hoeveelheid beperkt.
Bellen Wereld
Altijd Wereld Internet

€ 2,50 per maand met Bellen of Gebeld worden voor € 0,48/min.
€ 22,00 per maand met 2 GB data in Zone 2 en 1 GB data in Zone 3.

Bellen Wereld kan alleen worden aangesloten als de resterende duur van het abonnement nog minimaal 12 maanden is. De minimale duur van Bellen Wereld en Altijd Wereld Internet
is gelijk aan de minimale duur van je Aansluiting. Het internettegoed is één maand houdbaar. Je gebruik wordt per kalenderdag vastgesteld en naar boven afgerond op 200 KB of een
veelvoud daarvan.
Met een MB- of GB-aanvuller voor @Work en @Work tablet koop je eenvoudig en flexibel MB’s of GB's als dat nodig is. Daarna kun je weer op volle snelheid internetten.
250MB-aanvuller
€ 2,07 per keer
1GB-aanvuller (gratis bij Unlimited en Unlimited Plus)
€ 6,20 per keer
2GB-aanvuller (beschikbaar vanaf 2GB)
€ 8,26 per keer
5GB-aanvuller (beschikbaar vanaf 8GB)
€ 12,40 per keer
Kijk op https://www.t-mobile.nl/zakelijk/service/tarieven voor alle actuele @Work (buitenland)tarieven en zone indelingen.
Voor elk individueel abonnement geldt als start voor de duurovereenkomst de eerste dag dat de Dienst in werking is gesteld, al is de Overeenkomst op een eerdere datum door
ondertekening in werking getreden. E.e.a. conform artikel 3.7 van de Algemene Voorwaarden.
Door ondertekening van dit formulier:
a) verklaart de klant akkoord te gaan met de inhoud van de Algemene Voorwaarden Nox Telecom. Kijk op http://noxtelecom.nl/service
b) Verklaart de klant op voorhand akkoord te gaan dat Nox Telecom deze overeenkomst eenzijdig kan ontbinden indien Nox de dienst Zakelijk Mobiel SO niet op een juiste en werkende
wijze kan inrichten. Nox Telecom zal dan geen kosten aan klant in rekening brengen.
c) geeft u toestemming aan Nox Telecom BV doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens het gebruik van de
Dienst(en) en de eventuele eenmalige overstap- en/of aansluitkosten overeenkomstig de opdracht van Nox Telecom (tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen).
d) geeft ondergetekende een volmacht aan telecomaanbieder Nox Telecom om als gemachtigde de contractgegevens van volmachtgever op te vragen bij de huidige
telecomaanbieder(s) van volmachtgever. Deze volmacht strekt zowel tot het schriftelijk als telefonisch opvragen van onderstaande informatie, zijnde bepaalde contractgegevens.
Deze volmacht vervalt 6 maanden na ondertekening. Informatie die met deze machtiging door gemachtigde kan worden opgevraagd:
I. Einde-contractdatum van alle contracten van volmachtgever bij zijn huidige telecomaanbieder(s);
II. Opzegtermijn van alle contracten van volmachtgever bij huidige telecomaanbieder(s);
III. Kosten bij voortijdige opzegging van contract(en) van volmachtgever;
IV. Telefoonnummers en de onderlinge samenhang daarvan (nummerplan van volmachtgever).

Naam in blokletters:

Plaats en datum:

Handtekening voor akkoord:

Nox Telecom BV|Keizersveld 13G|5803 AM Venray|088 7700 600|info@noxtelecom.nl|noxtelecom.nl
IBAN NL95 RABO 0152945520|BIC RABONL2U|KvK: 51446464|BTW nr: NL8500.20.426.B.01

