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Aanvraagformulier UPC Business 
v201114MT  

Vul de gegevens in en machtig CallvoipTelefonie om uw UPC-abonnement aan te  

vragen. Zie www.upcbusiness.nl voor meer informatie, beschikbaarheid en  

voorwaarden. U gaat een contract aan met UPC. UPC stuurt u per post  

een bevestiging van de aanvraag. Voor vragen kunt u ook bij Callvoip terecht.  

Fax, scan+mail of stuur dit formulier naar CallvoipTelefonie.  

 

 Klantgegevens 
 

Bedrijfsnaam  ………………………………………………………………………………………………… 

KvK-nummer  ………………………………………………………………………………………………… 

Contactpersoon   de heer  mevrouw …………………………………………………… 

Aansluitadres  ………………………………………………………………………………………………… 

Postcode  …………………… Woonplaats …………………………………………………… 

Telefoon  ………………………………………………………………………………………………… 

E-mailadres  ………………………………………………………………………………………………… 

Afwijkend factuuradres? ………………………………………………………………………………………………… 

IBAN rekeningnummer ………………………………………………………………………  (automatische incasso) 

 

 UPC Business abonnementsgegevens 
 

UPC Business omvat snel internet met de mogelijkheid tot het bijbestellen van diverse extra diensten. UPC 

Business wordt geleverd met een WiFi modem/router en deze wordt gratis geïnstalleerd. Als zakelijke klant 

wordt een defect modem supersnel (nl. binnen 4 uren) vervangen. De klantenservice is 7 dagen per week van 

8-22 uur beschikbaar. De levertijd van de verbinding is ca. 14 dagen.  
 

UPC Business Internet  60/6 (32,50)   120/10 (40,-)   150/15 (45,-)  200/20 (55,-) 

Spoedlevering volgende dag*  ja (meerprijs 75,-: *voorwaarde is de aanwezigheid van een werkende aansluitkabel  

Optie: 5 IP-adressen  ja (meerprijs 10,- p/mnd) 

Optie: Zakelijk Pinnen?  ja (meerprijs 5,- p/mnd) 

Optie: Office 365 Premium  ja, ik wil  ……………………………………… licenties (10,- p/mnd) 

Optie TV: HD DVR  ja, (+5,- p/mnd) Digitaal TV kijken het een HD DVR Mediabox incl. opnemen 

Optie TV: Horizon  ja, (+10,- p/mnd) Digitaal TV kijken met de Horizon Mediabox incl. opnemen 

Optie TV: Royaal HD  ja, (+10,- p/mnd) HD Digitaal TV kijken met HC Zenderaanbod  

Optie: Zakelijk Mobiel 500MB  ja  (+15,- p/mnd) Internet 14,4 / 2,5 Mb/s, prijs Mb buiten de bundel 0,05 cent 

Meer informatie:  http://business.upc.nl/producten/internet/  

 

Opmerkingen:  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 

Naam:  ………………………………    Datum: ………………………………    
 

 
Handtekening: ………………………………    
 
Aan deze aanvraag kunnen geen rechten worden ontleend. 
Prijzen in € ex. BTW, informatie onder voorbehoud van fouten, wijzigingen en beschikbaarheid 

http://www.upcbusiness.nl/
http://business.upc.nl/producten/internet/
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