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Aanvraagformulier ZIGGO Connect ZZP 
v140515MT  

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

te vragen. Zie www.ziggozakelijk.nl voor meer informatie, beschikbaarheid en  

voorwaarden. U gaat een contract aan met ZIGGO. ZIGGO stuurt u 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 rek.nr. (www.callvoip.nl/iban) ………………………………………………………………………  (automatische incasso) 

ZIGGO klantnummer  …………………………………………………………………… (als u al Ziggo-klant bent) 

 

 ZIGGO Connect ZZP abonnementsgegevens (prijzen ex BTW p/mnd) 

 

ZIGGO Connect ZZP is supersnel internet plus radio & TV (digitaal/HD) en analoge lijn. Levering met gratis WiFi 

modem/router en kosteloze installatie. Levertijd is ca. 14 dagen; de klantenservice is bereikbaar op werkdagen 

van 8-20 uur (zaterdags: 10-17:30 uur) op nr. 0800-0620. 

Overzicht abonnementen, prijzen (ex BTW p/mnd), looptijden en kortingen/acties:  
 

Looptijd Start | 60-om-10 | 37,50 Compleet | 130-om-30 | 45,- Pro | 200-om-40 | 55,- 

1 maand  reguliere prijs   reguliere prijs   reguliere prijs  

1 jaar  eerste 2 mnd voor 30,-    eerste 2 mnd voor 30,  eerste 2 mnd voor 30,- 

2 jaar  eerste 5 mnd voor 30,-    eerste 5 mnd voor 30,-    eerste 5 mnd voor 30,-   

3 jaar  eerste 8 mnd voor 30,-    eerste 8 mnd voor 30,-    eerste 8 mnd voor 30,-  
 

 

 

Opties    

Digitale TV  Geen digitale TV  Play Start (5,- p/mnd)  Play Complete (13,- p/mnd) 

Ziggo Mobiel  Large (10,- p/mnd)  X-Large (20,- p/mnd)  XX-Large (30,- p/mnd) 

PIN  ja, meerprijs 8,95 / mnd 

Beveiliging (1 pc)  Basis (0,-)  Standaard (2,50 p/mnd)  Uitgebreid (3,- p/mnd) 

Webhosting  Basis (5,- p/mnd)  Plus (12,50 p/mnd)  Pro (20,- p/mnd) 
 

 

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.ziggozakelijk.nl/
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