
Werkzaamheden Internet & TV (DSL/Standaard & Glasvezel)

€60,00 bij DSL Internet en GRATIS bij Glasvezel Internet

• Situatie inschatting om eventueel meerwerk vooraf te bepalen

• Lijncheck

• Plaatsen van de NTU (in geval van Glasvezel)

• Installatie ExperiaBox (V10)

• Installeren en testen TV-ontvanger

• Aansluiting op 1 apparaat (tablet/PC)

• Testen verbindingen en aangesloten apparaten

• Waar mogelijk aansluiten op de huidige bekabeling

• Indien nodig de netwerkkabel op of langs de plint vastmaken i.c.m. de TV-ontvanger

• Netwerkkabel naar TV-ontvanger maximaal 10 meter 

• Na installatie een korte uitleg over de werking van de apparaten in het pakket

Werkzaamheden Internet Only (DSL/Standaard & Glasvezel)

€60,00 bij DSL Internet en GRATIS bij Glasvezel Internet

• Situatie inschatting om eventueel meerwerk vooraf te bepalen

• Lijncheck

• Plaatsen van de NTU (in geval van Glasvezel)

• Installatie ExperiaBox (V10)

• Aansluiting op 1 apparaat (tablet/PC)

• Testen verbindingen en aangesloten apparaten

• Waar mogelijk aansluiten  op de huidige bekabeling

• Na installatie een korte uitleg over de werking van de apparaten in het pakket

Dit betaal je voor overige installatiewerkzaamheden 
De installatie wordt uitgevoerd door experts van onze partner Guidion

• Aansluiting van telefonie (VOIP) op 1 aanwezig telefoontoestel (exclusief eventuele materiaalkosten) 

• Aansluiten extra TV-ontvanger - per 15 minuten (exclusief eventuele materiaalkosten)  

• Plaatsen van een wandcontactdoos (per stuk, inclusief arbeid en materiaal)   

• Additionele netwerkkabels (per meter)   

• Additionele werkzaamheden op verzoek van de klant (bijv. installatie van printer/leggen van kabels/ 

  Bedraad aansluiten van de PC) - per 15 minuten (exclusief eventuele materiaalkosten)

Annuleren en wijzigen

Annuleren afspraak langer dan 2 werkdagen voor afspraak     

Annuleren binnen 2 werkdagen voor afspraak        

Afspraak wijzigen tot 2 werkdagen voor afspraak 

€5,00

€17,50

€60,00

€0,30

€17,50

€15,00

€60,00

Gratis
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