
Bestelformulier
Glasvezel buitenaf

Kies uw internet abonnement (verplicht)

Meest gekozen

Weserve FiBer

100 Mbit

€59 p/mnd 
ja, ik wil deze

Weserve FiBer

50 Mbit

€49 p/mnd 
ja, ik wil deze

Weserve FiBer

300 Mbit

€99 p/mnd 
ja, ik wil deze

Weserve FiBer

800 Mbit

€169 p/mnd 
ja, ik wil deze

extra IPv4 adres à €2 p/mnd
Optioneel Gewenste datum activering

Kies uw telefonie abonnement (optioneel)

standaard

€0,00 p/mnd 
ja, ik wil deze

teleFOnie

max. 2 gelijktijdige
gesprekken

WIJ regelen 
telefonie

Onbeperkte mogelijkheden
WIJ nemen contact op om u 

vrijblijvend en goed te 
informeren naar de 

mogelijkheden

*De eenmalige aansluitkosten bedragen €59. Alle bedragen en tarieven zijn netto, in
euro en exclusief BTW. Onder voorbehoud van typefouten. Aan de aanmelding kunnen
geen rechten worden ontleend. (Tarieven excl. buitengebied toeslag van 9,95 incl. BTW)

stuur het bestel 
formulier naar: 

WIJ regelen 
Expeditieweg 13 
7007CM Doetinchem 

of mailen naar: 
advies@wij-regelen.nl

Tel: 0314-760860ja, ik wil deze

ADVIES



Kies uw televisie abonnement (optioneel)

Meest gekozen

sParql Basic

66 TV-zenders

€1979 p/mnd 

ja, ik wil deze

Sparql Premium  €826   p/mnd
Optioneel

sParql liGht

39 TV-zenders

€1236 p/mnd 

ja, ik wil deze

€1649 p/mnd 

Sparql Opnemen  €409   p/mnd
Fox Sports Eredivisie €1446 p/mnd
Fox Sports International €1033 p/mnd

Fox Sports International  + Eredivisie       €2066 p/mnd
Sport 1          €1236 p/mnd
Film 1          €1236 p/mnd
x extra settopbox  (max. 4 extra)         €331   p/mnd

hardware

ZyXel vMG-8924

€149 excl. BTW 
ja, ik wil deze

(optioneel)

Standaard router

ZyXel sBG-3500

€269 excl. BTW 
ja, ik wil deze

Premium router

sieMens GiGaset

€99 excl. BTW 
ja, ik wil deze

Voor telefonie dienst

Gegevens
(Bedrijfs)naam

Straat (installatie-adres)

Huisnummer

Postcode + plaats

Aanhef

Naam contactpersoon

Telefoonnummer

E-mailadres

Heer Mevrouw

E-mailadres (dig. factuur)

Ik wens te betalen per mnd kwrtl jr

Wilt u Weserve machtigen om bedragen automatisch te incasseren? 

Ja, vul uw bankrekeningnummer in. Nee Plaats en datum:

handtekening voor akkoord:Ik ga akkoord met de Algemene Voorwaarden Vastrechtvergoeding van CIF 
IJsselmonde BV en verstrek aan CIF IJsselmonde BV een doorlopende SEPA-machtiging 
om voor de duur van de overeenkomst maandelijks de vastrechtvergoeding van het 
bovengenoemde rekeningnummer te incasseren.

www.wij-regelen.nl
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