
Overeenkomst xDSL-BBned Professioneel Abonnement
Ondergetekenden,
1 Internet Access Facilities BV, postbus 341, 7500 AH Enschede, gevestigd te Enschede, hierna te noemen `IAF’, en
2 (Aanvrager)

Aanvrager
 Bedrijf: K.v.K. + Regio:

 
Naam: Dhr.

Mevr.



Klantnummer:
(indien bekend)

 Adres: Telefoon:

 Postcode + Plaats: Fax:

 Contactadres (alleen invullen indien anders dan bij Aanvrager)
 Bedrijf:

 
Naam: Dhr.

Mevr.



 Adres: Telefoon:

 Postcode + Plaats: Fax:

 Factuuradres (alleen invullen indien anders dan bij Aanvrager)
 Bedrijf:

Naam: Dhr.
Mevr.




 Adres: Telefoon:

 Postcode + Plaats: Fax:

hierna te noemen ‘de Gebruiker’, verklaren deze overeenkomst geldig en bindend met ingang van onderstaande ingangsdatum. De gebruiker 
verklaart kennis te hebben genomen van de Algemene Voorwaarden1 van IAF, de in dit formulier opgenomen bijzondere voorwaarden en het in 
deze overeenkomst opgenomen bestelformulier en verklaart zich door ondertekening hiermee accoord. 

Ingangsdatum:

Datum:

Plaats:
Handtekening:

Financiële gegevens

De Gebruiker machtigt hierbij tot wederopzegging IAF om van zijn/haar bankrekening bedragen af te schrijven wegens geleverde diensten. Als de 
Gebruiker het niet eens is met de afschrijving heeft de Gebruiker één maand de tijd om zijn/haar bank- of girokantoor opdracht te geven het 
bedrag terug te boeken.

Bank:

Nummer:
Handtekening:

1 De Algemene Voorwaarden zijn te downloaden van de website van IAF (http://www.iaf.nl/algemeen/voorwaarden.html). Tevens worden ze op verzoek kosteloos  toegezonden. 
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Bestelformulier xDSL-BBned Professioneel Abonnement
Alle bedragen zijn per maand en exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

Op plaatsen waar u een  tegen komt, kunt u door aankruisen aangeven wat u wenst.

Algemene gegevens:

Aansluitadres
Adres

Postcode + Plaats:

Contactpersoon: Dhr.   
Mevr. 




Telefoon:

Telefoonnummer  te 
migreren lijn:

Analoog
ISDN




 Ik bestel een bijpassende linesplitter, nodig in geval van linesharing, voor € 10,-
 Ik bestel een bijpassende ADSL router/modem met 1 ethernet aansluiting voor € 75,-
 Ik bestel een bijpassende ADSL router/modem met 4 ethernet aansluitingen voor € 90,-
 Ik bestel een bijpassende ADSL router/modem met 4 ethernet aansluitingen + wireless voor € 125,-
 Ik bestel een bijpassende ADSL router/modem met 4 ethernet aansluitingen + wireless + VPN voor € 137,08
 Ik bestel een SDSL router/modem met 1 ethernet aansluiting voor € 240,-
 Ik bestel een SDSL router/modem met 4 ethernet aansluitingen + firewall + VPN voor € 300,-

ADSL Professioneel

Ik kies voor een abonnement met de volgende snelheid en versnijding2:
Snelheid

(kbps)
Eenmalige 

kosten
Maandelijkse kosten

bij 1:20 bij 1:10 bij 1:4 bij 1:1
 256/256 € 99,00 € 45,00 € 65,00 € 79,00 € 125,00

 512/512 € 99,00 € 45,00 € 79,00 € 99,00 € 169,00

 1024/512 € 99,00 € 59,00 € 89,00 € 119,00 € 209,00

 2048/512 € 99,00 € 65,00 € 115,00 € 165,00 € 279,00

 4096/512 € 99,00 € 85,00 € 135,00 € 195,00 € 359,00

 8192/1024 € 99,00 € 95,00 € 155,00 € 235,00

 10M/1024 € 99,00 € 99,00 € 175,00 € 255,00

 12M/1024 € 99,00 € 115,00 € 189,00 € 289,00

 16M/1024 € 99,00 € 129,00 € 225,00 € 345,00

Versnijding     

SDSL Professioneel

Ik kies voor een abonnement met de volgende snelheid en versnijding2:
Snelheid

(kbps)
Eenmalige 

kosten
Maandelijkse kosten

bij 1:20 bij 1:10 bij 1:4 bij 1:1
 256/256 € 99,00 € 45,00 € 95,00 € 109,00 € 149,00

1 512/512 € 99,00 € 45,00 € 105,00 € 129,00 € 195,00

 1024/1024 € 99,00 € 59,00 € 129,00 € 169,00 € 249,00

 1536/1536 € 99,00 € 65,00 € 155,00 € 209,00 € 279,00

 2048/2048 € 99,00 € 119,00 € 175,00 € 249,00 € 359,00

 2305/2305 € 99,00 € 139,00 € 185,00 € 265,00 € 375,00

Versnijding     

2 De versnijding geeft de verhouding aan tussen de minimaal gegarandeerde en maximaal beschikbare snelheid.
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Bijzondere Voorwaarden xDSL-BBned Professioneel Abonnement

Artikel  1 Toepasselijkheid

Deze Bijzondere Voorwaarden zijn van toepassing op alle xDSL Diensten van IAF betrokken via het BBned DSL netwerk.

Artikel 2 Duur van de Overeenkomst en opzegging

1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor minimaal één (1) jaar en telkenmale stilzwijgend verlengd voor een periode van één (1) jaar. 
2. De Klant kan de Overeenkomst opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van twee (2) maanden.

Artikel 3 Mutatie en verhuizing

1. De Klant kan maximaal één (1) maal per drie (3) maanden de snelheid of de versnijding van de verbinding laten wijzigen. Bij een 
wijziging is de Klant een eenmalige bijdrage verschuldigd. De Klant is met ingang van de dag waarop de wijziging is doorgevoerd door 
de beheerder van het DSL netwerk, het bij die snelheid en versnijding behorende tarief verschuldigd.

2. Het wijzigen van het soort Dienst (ADSL of SDSL) wordt niet gezien als een wijziging in de zin van dit artikel, maar dient gerealiseerd 
te worden middels het opzeggen van de bestaande Overeenkomst en het afsluiten van een nieuwe Overeenkomst.

3. Een verhuizing dient gerealiseerd te worden middels het opzeggen van de bestaande Overeenkomst en het afsluiten van een nieuwe 
Overeenkomst voor de nieuwe locatie.

Artikel 4 Randapparatuur

1. IAF garandeert dat de Randapparatuur die zij levert, voldoet aan de technische en interface specificaties, zoals vastgesteld door de 
beheerder van het DSL netwerk, op het moment dat de Overeenkomst wordt aangegaan.

2. De Klant is niet verplicht Randapparatuur van IAF te betrekken. Indien de Klant Randapparatuur van een derde betrekt, dient de Klant 
ervoor te zorgen dat de Randapparatuur aan de de technische en interface specificaties voldoet, zoals vastgesteld door de beheerder van 
het DSL netwerk.

Artikel 5 Kwaliteit van de verbinding

1. IAF kan niet garanderen dat alle aangeboden snelheden overal en altijd haalbaar zijn. Een xDSL Dienst waarbij twijfel bestaat over de 
kwaliteit van de verbinding, zal na oplevering door of namens IAF getest worden. Indien de verbinding van een zodanige kwaliteit is dat de 
overeengekomen snelheid niet wordt gehaald, wordt de Overeenkomst aangepast conform de maximaal haalbare snelheid.

ADSL < 2 km 2 – 3 km 3 – 5 km SDSL < 2 km 2 – 3 km 3 – 5 km
128/128 OK OK OK 256/256 OK OK Twijfel
256/256 OK OK Twijfel 512/512 OK Twijfel Twijfel

512/512(256) OK Twijfel Twijfel 1024/1024 OK Twijfel Niet mogelijk
1024/512 OK Twijfel Niet mogelijk 1536/1536 OK Twijfel Niet mogelijk

> 2048/512 OK Twijfel Niet mogelijk 2048/2048 OK Twijfel Niet mogelijk

2. Een verlaging van de kwaliteit op de wijze zoals in lid  van dit artikel wordt aangegeven, wordt door IAF gezien als overmacht en kan geen 
reden zijn om de Overeenkomst te ontbinden.

Artikel 6 Medegebruik

1. Het is de Klant niet toegestaan de xDSL Dienst geheel of gedeeltelijk aan derden ter beschikking te stellen, anders dan na schriftelijke 
of elektronische toestemming van IAF.

2. Indien de Klant een natuurlijk persoon is en in een gezinsverband samenleeft, hebben de gezinsleden het gebruiksrecht van de 
aansluiting.
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