KPN Zakelijk Mobiel (e)Sim Only
Bedrijfsnaam volgens KvK:

KvK-nummer:

Adres:
Postcode:

Plaats:

Telefoonnummer:

Contactpersoon:

E-mail adres (contactpersoon):

E-mail adres (factuur):

Aantal

Per maand

Bundel / Tarieven

€ 8,50

Bellen € 0,18/min in NL
SMS € 0,06 per stuk in NL
Data € 0,30 per MB in NL/EU*
Bellen vanuit NL naar EU-landen € 0,18/min

KPN Zakelijk Mobiel

€ 15,-

Onbeperkt bellen/SMS in NL
Onbeperkt bellen/SMS vanuit NL naar EU*
Data € 0,02 per MB in NL/EU*

KPN Zakelijk Mobiel 2 GB

€ 17,-

KPN Zakelijk Mobiel 5 GB

€ 20,-

Abonnement

KPN Zakelijk Mobiel Flexibel

Voordeelopties
(aankruisen indien gewenst)



Voordeellanden buiten EU* bundel 100

(100 min, sms of MB per maand in de
voordeellanden)

€ 10,- per 100 minuten



Voordeellanden buiten EU* bundel 500

(500 min, sms of MB per maand in de
voordeellanden)

€ 35,- per 500 minuten

Onbeperkt bellen/SMS in NL
Onbeperkt bellen/SMS vanuit NL naar EU*

KPN Zakelijk Mobiel 10 GB

€ 24,-

Automatisch bel- en databundels delen met
collega’s met dezelfde abonnementsvorm

KPN Zakelijk Mobiel 15 GB

€ 26,-

Buiten bundel binnen EU*: Data € 0,02 per MB

KPN Zakelijk Mobiel 25 GB

€ 30,-

Data SIM kaart

€ 6,-

SIM-kaart voor laptop of tablet die gebruikmaakt
van de databundel van het
bijbehorende mobiele abonnement

€ 7,50

Per aansluiting. Een Vast IP-adres op uw mobiele
dataverbinding

Vast IP-adres op mobiel



Overige landen buiten EU* bundel 25

(25 min, sms of MB per maand in de overige
landen)

€ 15,- per 25 minuten


Overige landen buiten EU* bundel 100

(100 min, sms of MB per maand in de overige
landen)

€ 55,- per 100 minuten

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.
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.

Huidige telecomaanbieder(s) van volmachtgever:

Klantnummer/factuurkenmerk:

KPN Telecom

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

KPN Zakelijk Mobiel (e)Sim Only
* De EU tarieven zijn van toepassing bij gebruik voor periodieke reizen naar: Andorra, België, Bulgarije, Cyprus (Grieks deel), Denemarken, Duitsland, Estland, Faeröer, Finland, Frankrijk
(inclusief Frans-Guyana, Guadeloupe, Martinique, Mayotte, Réunion, Saint Martin), Gibraltar (Verenigd Koninkrijk), Griekenland, Guernsey, Hongarije, Ierland, IJsland, Isle of Man, Italië,
Jersey, Kroatië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Monaco, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal (inclusief Azoren en Madeira), Roemenië, San Marino, Slovenië,
Slowakije, Spanje (inclusief Canarische eilanden), Tsjechië, Vaticaanstad, Verenigd Koninkrijk, Zweden en Zwitserland.
Voordeellanden buiten NL/EU zijn Albanië, Amerikaanse Maagdeneilanden, Amerikaans-Samoa, Argentinië, Aruba, Australië, Bonaire (Nederlandse Antillen), Bosnië en Herzegovina,
Brazilië, Cambodja, Canada, Chili, China, Colombia, Costa Rica, Curaçao (Nederlandse Antillen), Cyprus (Turks deel), Dominicaanse Republiek, El Salvador, Filipijnen, Honduras,
Hongkong, India, Indonesië, Israël, Jamaica, Japan, Kosovo, Macedonië, Maleisië, Mexico, Montenegro, Nicaragua, Nieuw-Zeeland, Oekraïne, Panama, Paraguay, Peru, Puerto Rico,
Rusland, Saba (Nederlandse Antillen), Servië, Singapore, Sint Eustatius (Nederlandse Antillen), Sint Maarten (Nederlandse Antillen), Sri Lanka, Suriname, Taiwan, Thailand, Tunesië, Turkije,
Uruguay, Verenigde Arabische Emiraten, Verenigde Staten (inclusief Alaska en Hawaï), Zuid-Afrika, Zuid-Korea.
Werking BuitenlandBundels: Alle BuitenlandBundels bevatten MB’s, minuten en sms’jes en kunt u in verschillende groottes kopen. De bundels zijn een maand geldig en lopen 31 x 24 uur na
het aanzetten. De bundel loopt tot de geldigheidsperiode is afgelopen of uw units op zijn. De bundels zijn stapelbaar. Dat wil zeggen dat u een nieuwe bundel kunt aanschaffen voordat
uw oude bundel op of verlopen is. Met deze BuitenlandBundels kunt u in genoemde landen buiten NL/EU internetten, bellen en sms’en. Bellen en sms’en vanuit de genoemde landen
naar landen uit de zone NL/EU gaat uit de BuitenlandBundel. Bellen en sms’en tussen de genoemde landen gaat uit de BuitenlandBundel. Bellen en sms’en van NL naar de genoemde
landen gaat uit de BuitenlandBundel. Ook gebeld worden in de genoemde landen gaat uit de BuitenlandBundel.
Landenindeling: Voor de landenindeling kijkt u op kpn.com/buitenland. ; Afrekenmethode: Er geldt geen starttarief. ; Bellen in en buiten de EU wordt per seconde verrekend met een
minimum van 30 seconden en gebeld worden, wordt per seconde verrekend. ; Sms wordt afgerekend per bericht van maximaal 160 karakters. ; Het gebruik van data wordt per 1 kB
afgerekend.; Een hoeveelheid van 1 GB staat gelijk aan 1.000 MB. ; Bescherming Internet Buitenland: Om u te beschermen tegen hoge kosten wordt uw internetverbinding in het
buitenland geblokkeerd indien u € 50,00 exclusief BTW aan kosten heeft gemaakt. U ontvangt bij 80% en 100% verbruik een sms-bericht. De kosten van de internet BuitenlandBundels
worden niet meegenomen in deze limiet. De kosten moeten gemaakt worden binnen 1 maand en zijn afhankelijk van het in het betreffende land geldende tarief per MB. Als u na de
blokkering, JA smst naar 1330, kunt u alsnog verder internetten. We informeren u vanaf dat moment niet meer over de kosten die u maakt. ; Werkelijke tarieven: De hierboven vermelde
bedragen zijn afgerond op hele centen.
Tarieven buiten de EU (roaming)

Bellen per minuut

Voordeellanden buiten de EU
Overige landen buiten de EU
Satelliet (veerboot, cruiseschip)

€ 0,83
€ 1,65
€ 3,51

Bellen vanuit het buitenland naar
een andere buitenlandzone
EU
Voordeellanden buiten de EU
Overige landen buiten de EU
Satelliet (veerboot, cruiseschip)

NL/EU

Bellen naar het buitenland
vanuit Nederland
EU
Voordeellanden buiten de EU
Overige landen buiten de EU
Satelliet (veerboot, cruiseschip)

Bellen naar vast
en mobiel
€ 0,18
€ 0,83
€ 1,65
€ 3,51

n.v.t.
€ 0,83
€ 1,65
€ 3,51

Gebeld worden
per minuut
€ 0,41
€ 0,83
€ 1,45

SMS

Data per MB

€ 0,25
€ 0,25
€ 0,62

€ 2,07
€ 2,07
€ 8,26

Voordeellanden
buiten NL/EU
€ 0,83
€ 0,83
€ 1,45
€ 4,25

Overige landen
buiten NL/EU
€ 1,65
€ 1,65
€ 1,65
€ 3,51

Satelliet
€ 3,51
€ 3,51
€ 3,51
€ 3,51

SMS
€ 0,06
€ 0,25
€ 0,25
€ 0,62

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).

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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Naam rekeninghouder:
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

