Zakelijk
Ondergetekende wenst gebruik te maken van de diensten van Brofiber. (per aansluiting 1 formulier)
Bedrijf

: …………………………………………………………………………………………………………..
 Dhr  Mvr : …………………………………………………………………………………………………………..

Naam
E-mailadres

: …………………………………………………………………………………………………………..

Telefoonnummer

: …………………………………………………………………………………………………………..

Gsm nummer

: …………………………………………………………………………………………………………..

Bankrekeningnummer

(IBAN)

:

Aansluitadres

Correspondentieadres (indien afwijkend van aansluitadres)

Adres: : ………………………………………………………….

Adres/postbus

: ………………………………………………………….

Postcode: ………………………………………………………….

Postcode

: ………………………………………………………….

Plaats

Plaats

: ………………………………………………………….

: ………………………………………………………….

Ondergetekende verklaart kennis te hebben genomen van bijgevoegde voorwaarden en de algemene voorwaarden (zie
www.brofiber.nl) die integraal deel uitmaken van deze overeenkomst en kiest voor de volgende variant:

 A /

 B /

 C /

 D

(uw keuze aanvinken)

Al hetgeen partijen overeenkomen, vindt zijn schriftelijke weergave uitsluitend in deze overeenkomst. Alle schriftelijke,
mondelinge en elektronische berichtgeving (o.a. via www.brofiber.nl) maakt uitdrukkelijk geen onderdeel uit van deze
overeenkomst. Wijzigingen zijn slechts geldig indien zij schriftelijk zijn overeengekomen. Ondergetekende verstrekt door
ondertekening hierbij tevens een eenmalige machtiging aan het bedrijf Brofiber om het bedrag wat bij de gekozen variant
behoort over te boeken van het hierboven vermelde rekeningnummer naar het rekening nummer van Brofiber. De datum
van de incasso zal plaatsvinden na de termijn van 14 dagen voor het herroeppingsrecht.
Vanaf het moment van oplevering van de aansluiting zal Ondergetekende het bijbehorende maandelijkse bedrag steeds voor
aanvang van de betreffende maand voldoen aan Brofiber. Ondergetekende machtigt Brofiber om de maandelijkse bijdrage
automatisch te incasseren. Door ondertekening van deze overeenkomst komt de eventueel eerdere tussen partijen
aangegane overeenkomst te vervallen. Er is een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen om deze overeenkomst te
herroepen.
Ontbindende voorwaarde
Brofiber kan deze overeenkomst opzeggen indien zij bij deze locatie geen glasvezel gaan aanleggen binnen een vooraf
gestelde periode (minimaal 6 maanden). Het bedrag zal in dat geval worden teruggestort. De klant heeft geen aanspraak op
enige andere (schade)vergoeding.
Geschillen
Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die tussen Partijen mochten ontstaan met
betrekking tot of voortvloeiend uit deze overeenkomst dienen te worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het
arrondissement Oost Brabant.
Plaats : ……………………………………………….
Datum: ……………………………………………….
Dit formulier uitprinten,
Ondertekenen en e-mailen
of opsturen naar:

Handtekening voor ontvangst algemene
voorwaarden en akkoord:

Brofiber
Schepersweijer 3
5541NN Reusel of mail naar
inschrijving@brofiber.nl
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Uitleg
Brofiber gaat glasvezel mogelijk maken in de Kempen van Reusel, via Eersel tot en met Veldhoven. Wij zorgen voor de aanleg
van een open glasvezel netwerk tot in uw huis of uw bedrijf. Dit glasvezel netwerk kunt u gebruiken voor verschillende
diensten zoals telecom, bewaking en zorg op afstand. U kunt vervolgens een aanbieder kiezen die het beste bij uw wensen
past. De aanbieder levert diensten, wij zorgen voor het glasvezel netwerk onder de grond en alle technische apparatuur die
noodzakelijk is om glasvezel mogelijk te maken. Brofiber heeft zijn activiteiten gemeld bij de Autoriteit Consument en Markt.
Alle overeenkomsten worden door Brofiber gearchiveerd. De overeenkomst kan alleen in het Nederlands worden gesloten. U
kunt ons bereiken via www.brofiber.nl.
Elke aansluiting op het glasvezelnetwerk wordt afgemonteerd in de meterkast of op een andere plaats naar keuze(bij
discussie over de plaats bepaalt Brofiber of de aansluitplaats geaccepteerd wordt), indien de plaats niet acceptabel is kan er
op basis van nacalculatie een meerwerk komen voor de contractant.
De contractant draagt zorg voor een 230V wandcontactdoos bij de aansluiting ten behoeve van de glasvezelapparatuur. De
glasvezelaansluiting maakt deel uit van het netwerk en is eigendom van Brofiber. Als contractant gaat men een
overeenkomst aan met Brofiber. De contractanten zijn verplicht deze voorwaarden en de algemene voorwaarden van
Brofiber na te leven. Deze worden op verzoek nogmaals gratis toegestuurd of kunt u op onze website vinden en downloaden.
U kunt meer informatie vinden op www.brofiber.nl.
Overeenkomst
Er zijn vier verschillende varianten, te weten: A, B, C en D:

Variant
A
B
C
D
Eenmalig*
€ 800,00
€ 3.200,00
€ 5.300,00
€ 850,00
1 jaar
32 maanden + 4 maanden gratis 5 jaar + 1 jaar gratis
Contractduur
Maandelijkse factuur Brofiber t.b.v. het
€ 75,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
technisch netwerk
Schatting maandelijkse vergoeding aan
€ 75,00
€ 75,00
€ 75,00
€ 0,00
provider voor diensten
Totale maandelijkse kosten (excl. btw)** € 150,00
€ 75,00
€ 75,00
€ 0,00
Variant A, B en C hebben een actieve verbinding, D heeft een niet-actieve verbinding en betaald daarom €0,- per maand.
* De eenmalige kosten zijn berekend op maximaal 15 meter vanaf de erfgrens en max. 5 meter inpandig.
Extra onvoorziene kosten zoals vervuilde grond op locatie voor rekening klant Brofiber o.b.v. kostprijs.
** Definitieve bedragen worden bekend bij het sluiten van overeenkomsten met de dienstaanbieders.
Eenmalig
Bij Brofiber zijn er voor zakelijke aansluitingen 4 varianten om een overeenkomst te sluiten. Bij overeenkomst B en C betaalt
de contractant de bedragen vooraf €3200 of €5300,- en krijgt een korting van 4 of 12 maanden. Dit levert een rendement op
van 11% of 20%. De contractant kan ook een overeenkomst met een D variant afsluiten en betaalt eenmalig €850,- en €0,per maand. De glasvezel wordt wel aangesloten, maar is niet actief. Op het moment dat men gebruik wil maken van de
glasvezel moet er een nieuwe overeenkomst afgesloten worden met Brofiber en met een provider. De provider activeert
deze aansluiting.
Maandelijks
Naast de eenmalige betaling is elke contractant (variant D uitgezonderd) een maandelijkse bijdrage verschuldigd ter dekking
van de kosten die worden gemaakt voor rente, aflossing, onderhoud, beheer en activering van het glasvezelnetwerk. De
hoogte van de maandelijkse bijdrage is afhankelijk van de gekozen variant. De maandelijkse bijdrage is verschuldigd vanaf het
moment dat de aansluiting operationeel beschikbaar wordt opgeleverd door Brofiber. Let op niet door de provider (dit staat
er los van).
Duur en beëindiging
De overeenkomst wordt voor minimaal één (1) jaar aangegaan. Na verloop van de initiële looptijd van minimaal één (1) jaar,
die ingaat op het moment van levering van diensten, kunt u de overeenkomst opzeggen met een opzegtermijn van vier
weken en wel door een schriftelijk bericht of e-mail aan Brofiber. De overeenkomst kan wel worden overgedragen, maar
alleen aan de opvolgend eigenaar of gebruiker van de onroerende zaak waarin de glasvezelaansluiting zich bevindt,
bijvoorbeeld aan de nieuwe eigenaar van de betreffende woning. De overdragende en toetredende contractant verzoeken
wij overdracht door een schriftelijk bericht of e-mail aan Brofiber.

Pagina 2 van de 2

