Snel internet in omgeving Asschatterweg Leusden !
Nu is er de mogelijkheid tot snel internet in de omgeving van de Asschatterweg te Leusden in
het dekkingsgebied volgens de afbeelding (zie ook de bijlage voor een meer gedetailleerde
kaart).
Op het gebouw van de Zandbrinkermolen zijn
antennes geplaatst waarop een internet aanvoer
beschikbaar is.
Wanneer een speciale ontvangst-antenne op dit
gebouw wordt gericht kan hiermee verbinding
worden gemaakt met de Hertzinger internetaanvoer.
Een supersnelle internetverbinding zodat u en uw
bedrijf of uw gezin volop gebruik kunnen maken
van het internet. Niet alleen regulier internet maar
ook internetdiensten als Netflix, YouTube filmpjes
en Uitzending gemist zijn nu mogelijk. Internet
met een vaste bandbreedte en zonder volume.
Downloaden zoveel als u wilt.
De internetverbinding wordt tot stand gebracht door een straalverbinding. De verbindingen zijn
beschikbaar op het gebouw op de Asschatterweg 64 van en zijn nagenoeg altijd beschikbaar
(99,8%), niet weersafhankelijk en zeer betrouwbaar.
Van belang is dat u vanaf uw bedrijfspand of huis vrij zicht heeft tot het gebouw op de
Asschatterweg 64.
1. Woont of werkt u in het rood gearceerde gedeelte gebied en heeft u vrij zicht vanaf uw
bedrijf of huis (dak) dan kunt u gebruik maken van deze internet mogelijkheid!
2. Woont u in het blauw gearceerde gebied en heeft u geen vrij zicht naar de mast dan
kunnen wij een (kosteloze) meting uitvoeren om te kijken of er toch een goede
verbinding gemaakt kan worden.
3. Woont u in het blauw gearceerde gebied en heeft u geen vrij zicht naar de mast dan is
het helaas niet mogelijk van deze internetverbinding gebruik te maken. Twijfelt u dan
komen wij (kosteloos) een meting uitvoeren.
4. Woont u net buiten het blauw gearceerde gedeelte en denkt u vrij zicht te hebben naar
de mast? Dan kunnen wij een (kosteloze) meting verrichten.
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Wanneer de internetverbinding wel mogelijk is dan kunt u de internetdienst bij ons bestellen.
U ontvangt dan een pakket met materialen. Een antenne, een WiFi
modem en 20 meter kabel.
De straalverbindingsantenne worden door ons voorafgaand aan
levering dusdanig geprogrammeerd dat deze direct de mast
‘verstaat’. Hierdoor kunt u de antenne ophangen, aansluiten, gebouw
op de Asschatterweg 64 uitrichten (d.m.v. LED aanduiding op de
antenne) en dan werkt het.
De UTP kabel van de antenne wordt aangesloten op de meegeleverde
WiFi router. Deze router is voorzien van een WiFi signaal en van
diverse LAN aansluitingen. Poorten 2 en 3 zijn voor het internet
(hierop kunt u uw eigen WiFi of een extra WiFi router aansluiten).
Kosten Internet connectie (initieel en eenmalig)
Omschrijving

Prijs excl. BTW

Straalverbindingsantenne, WiFi modem, 20 meter outdoor kabel,
2 meter mastje, set muurbeugels (15 cm)
Meerprijzen
Omschrijving

€ 329,00

Prijs excl. BTW

Aluminium muurbeugel afstand 35 cm i.p.v. 2 mtr mast en beugels

€ 0,00

Tegelvoet klein + paal voor montage op plat dak of dakkapel
(exclusief 4 maal 30 x 30 betontegels)

€ 43,55

50 Meter outdoor kabel i.p.v. meegeleverde 20 meter kabel

€ 21,00

6 meter zwiepmast met beugels (45 cm)

€ 269,00

Installatiekosten antenne en router

€ 316,00

Aansluiten router op bestaand (bedrijfs-)netwerk

€ 316,00

Wanneer u “er niet uitkomt” en/of werkzaamheden door ons wilt laten uitvoeren is dit
vanzelfsprekend mogelijk. De kosten van onze servicemonteur zijn 79 euro ex. BTW.
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Abonnementskosten
20/20 Mbps

30/30 Mbps

50/50 Mbps

Snelheid 100/100 Mbps

25 euro excl. BTW

35 euro excl. BTW

45 euro excl. BTW

55 euro excl. BTW

Diensten zijn inclusief 1 publiek IP adres. De kosten voor een 2e publiek IP aders zijn 6 euro
per maand.
Prijzen;
Betaling;
Abonnement;
Garantie;
Contractduur;

alle bedragen zijn in euro’s en exclusief BTW,
binnen 14 dagen na levering.
via maandelijkse automatische incasso (separaat inschrijfformulier).
op alle materialen geldt een garantie periode van
24 maanden na factuurdatum.
jaarcontract, daarna per maand opzegbaar.

Wanneer er, ondanks dat uw woning in het dekkingsgebied zit, geen goede verbinding tot stand mocht komen, kunnen
de materialen binnen 14 dagen worden geretourneerd en wordt het jaarcontract zonder extra kosten ontbonden.
Indien wij de antenne voor u plaatsen zullen onze montagekosten niet worden doorbelast in het geval er geen goede
verbinding tot stand kan komen.
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Bijlage1
Ontvangstgebied
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Bijlage 2
Situatie tekening
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HERTZINGER-internet-abonnee overeenkomst (blad 1 van 2)
Naam1:
Voorletters1:
Tussenvoegsel:

Bedrijfsnaam:
Adres1:
Postcode en plaats1:
Telefoon1:
E-Mail adres1:
Bank naam1:
Bank of Postbank nummer1:
Rekeningnummer (IBAN code)1:
1

Verplichte velden.

Eenmalige kosten
Keuze



Omschrijving
Straalverbindingsantenne, WiFi modem, 20 meter outdoor
kabel, 2 meter mastje, set muurbeugels (15 cm)

Totaalprijs
€ 395,00

Meerprijzen
Keuze

Omschrijving

Totaalprijs



Aluminium muurbeugel afstand 35 cm i.p.v. 2 mtr mast en beugels



Tegelvoet klein + paal voor montage op plat dak of dakkapel
(exclusief 4 maal 30 x 30 betontegels)

€ 55,00






50 Meter outdoor kabel i.p.v. meegeleverde 20 meter kabel

€ 15,00

Keuze



€ 0,00

6 meter zwiepmast met beugels (45 cm)

€ 308,75

6 meter zwiepmast met beugels (45 cm)

€ 308,75

6 meter zwiepmast met beugels (45 cm)

€ 308,75

Omschrijving
Bel mij voor een vrijblijvende meting of ik internet kan krijgen

Totaalprijs
€ 0,00
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Bij opdracht, zowel deze pagina als de volgende pagina volledig ingevuld retourneren a.u.b.

Aanhef (Dhr. Mevr.)

HERTZINGER-internet-abonnee overeenkomst (blad 2 van 2)
Asschatterweg
Diensten2
Keuze

Omschrijving

Snelheid

Prijs per maand





Internet startpakket

20/20 Mbps

€ 25,00

Internet basispakket

30/30 Mbps

€ 35,00

Internet Familiepakket

50/50 Mbps

€ 45,00



Internet zakelijkpakket

100/100 Mbps

€ 55,00

Keuze



Omschrijving
Voordelig bellen

Eenmalig

Prijs per maand3

€ 95,00 euro

€ 5,00 euro3

2

De diensten zijn per maand met een minimale contractduur van 1 jaar na installatie van de hardware.

3

Naast de maandelijkse kosten voor voordelig bellen worden de gesprekskosten doorbelast.

Extra publiek IP adres
Aantal
...

Omschrijving
publiek IP adres

Stuksprijs p/mnd

Totaalprijs p/mnd

€ 6,00 euro

€ . . . . . . . euro

Alle bedragen zijn exclusief 21% BTW.
Voor akkoord:



De abonnementsbedragen van diensten worden maandelijks automatisch
door HERTZINGER geïncasseerd.



Ik ga akkoord met de:
1. Leveringsvoorwaarden,
2. HERTZINGER internetvoorwaarden,
3. Indien VoIP gekozen van toepassing de HERTZINGER VoIP voorwaarden.
Alle voorwaarden zijn te vinden op de website ( www.hertzinger.nl )

Datum: . . . - . . . .

2017

Naam: .......................................................................................................

Handtekening .............................................................................................
Na activatie van de diensten ontvangt u een website adres en een persoonlijke inlogcode waar
u o.a. uw facturen online kunt inzien.
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Bij opdracht, zowel deze pagina als voorgaande pagina volledig ingevuld retourneren a.u.b.

Additionele diensten2

