
Particulier	internet	vergeleken

Max.	400	/	40	Mbit/s
Vast	internet
Draadloos	internet
Vast	bellen	
HD	Televisie
€	82,50	per	maand

Max.	80	/	8	Mbit/s
Vast	internet
Draadloos	internet
Vast	bellen	
Soft	HD	Televisie
€	60,00	per	maand

Min.	500	/	500	Mbit/s
Vast	internet
Draadloos	internet
Vast	bellen	
4K	televisie	
€	56,00	per	maand

Beste	keuzeMeest	gekozen

€	0,75	per	
Mbit/s

€	0,21	per	
Mbit/s

€	0,11	per	
Mbit/s

Zakelijk	internet	vergeleken

Max.	500	/	50	Mbit/s
Vast	internet
Draadloos	internet
Vast	bellen	€	12,50
5	vaste	IP’s
€	119,00	per	maand

Max.	80	/	8	Mbit/s
Vast	internet
Draadloos	internet
Vast	bellen	€	1,00
4	vaste	IP’s
€	56,00	per	maand

Min.	500	/	500	Mbit/s
Vast	internet
Draadloos	internet
Vast	bellen	€	2,00
1	vaste	IP	
€	55,00	per	maand

Beste	keuzeMeest	gekozen

€	0,70	per	
Mbit/s

€	0,24	per	
Mbit/s

€	0,11	per	
Mbit/s

                                                                                                           
 

De voordelen nog een keer op een  rij:  

1. Glasvezel heeft meer capaciteit. Je hoeft die niet te delen met anderen die vóór je zitten. 

2. Binnenshuis kun je met meerderen op meer apparaten tegelijk van alles en nog wat doen. 

3. Je krijgt minimaal 500 MBps gegarandeerd. Zowel up- als down. Dus nooit meer vertraging of file. 

4. Je bent klaar voor de toekomst. Glasvezel is de Europese standaard. Helemaal up-tot-date. 

5. Er komen gastvrije hotspots in Schagen voor toerisme en recreatie. 

6. Binnen Schagen kun je ook lokale evenementen uitzenden. 

7. Met glas kun je alle mogelijkheden van e-learning/op afstand leren benutten. 

8. Digitale diagnose vanuit het ziekenhuis en medische monitoring thuis wordt mogelijk. 

9. Je krijgt alle mogelijkheden voor zorg-op-afstand binnen handbereik. 

10. Je kunt alles in en om je huis regelen (domotica). 

11. Je kunt je huis beveiligen via de gecertificeerde telefoonlijnen van glasvezel. 

12. De waarde van je huis gaat omhoog met een glasvezelaansluiting. 

13. Je krijgt 85 zenders standaard. Veel in HD-tv. Als eerste ook al ultra HD-tv. 

14. Glasvezel schakelt de meestal al ingebouwde interactiviteit in je tv in. 

15. Je krijgt bij het standaardpakket een gratis tv-app voor buiten kijken 

16. Er is vrijwel altijd aansluiting mogelijk op je bestaande bekabeling 

17. Er is een concurrerende prijs-product verhouding. 

18. Thuiswerken werkt zoals het hoort, zonder vertragingen en zonder haperingen. 

19. Extra pakketten kun je per maand nemen en ook weer per maand opzeggen 

20. Glasvezel is stabieler en betrouwbaar door de ringleiding. Storing links? Dan signaal van rechts. 

21. Glasvezel wordt gratis aangelegd en aangesloten. 

22. Uw tuin wordt niet helemaal overhoop gehaald: ze schieten de kabel eronder door. 

23. 500 MBps internetsnelheid via de WiFi, geen probleem. 

24. U mag zelf zeggen waar u de aansluiting wilt hebben. 

25. U krijgt extra service van een monteur voor het instellen van uw apparatuur 
 

  
 

 
 

Eenvoudige overeenkomst voor Glasvezel in de gemeente Schagen met TriNed* 
 
 

Voorletters:…………………Achternaam…………………………………………………………….M / V… 
 
Bedrijfsnaam:…………………………………………………………………….KVK-NR:………………… 
 
Geboortedatum:……………………………………………………………………………………..………… 
 
Postcode:…………………………………………..Huisnummer:………………………Toevoeging:……… 
 
Telefoonnummer:…………………………………………………..(Dit is ook uw te behouden telefoonnummer) 
 
Mobiel:……………………………………………………………………………………………...………… 
 
IBAN-Rekeningnummer:…………..……………………………………………………….............………… 
 
E-mailadres:………………………………………………………………Datum:………………………....... 
–---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Pakket aanbod TriNed Particulier: 
 
□ Internet + Telefoon    (500Mbps Down/Upload snelheid)   €48,50 p/m 
 
□ Internet + Telefoon + Televisie + Radio (500Mbps Down/Upload snelheid + 80 Televisie zenders) €58,50 p/m 
 
□ Nummerbehoud vaste telefoon (Vul telefoonnummer hierboven in)   Gratis 
 
Nu met 1 jaar lang gratis Fox Sports eredivisie of het Plus pakket t.w.v. €10 p/m! 
–---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Pakket aanbod TriNed Zakelijk: 
 
□ Retail Connect   (Vast IP adres Inclusief router)    €55 excl. btw 
 
□ Office Connect   (Meerdere IP adressen mogelijk, eigen gebruik router)  €55 excl. Btw 
 
 

□ Nummerbehoud vaste telefoon (Vul telefoonnummer hierboven in)   Gratis 
 
Alle overige diensten en zender pakketten van Trined b.v. zoals omschreven in de originele overeenkomst voor E-Fiber en of Trined kunnen later op uw verzoek worden 
toegevoegd aan uw abonnement na de vraagbundeling. Dit formulier wordt bij u opgehaald maar mag ook worden ingeleverd bij Beemster Schagen VOF, adres; Makado 
Centrum 5, 1741JA Schagen. Beemster Schagen zorgt ervoor dat de gegevens aan TriNed B.V. worden aangeboden. Deze overeenkomst is een eenvoudige versie van het 
orgineel welke reeds verspreid is aan alle huisadressen in de gemeente Schagen. Dit is een burger initiatief van de inwoners uit de gemeente Schagen. Met dit formulier 
gaat u automatisch akkoord met de algemene voorwaarden. 
   
* Op al onze overeenkomsten zijn de algemene voorwaarden TriNed B.V. van toepassing. De Algemene Voorwaarden TriNed B.V. zijn als bijlage bij deze overeenkomst 
toegevoegd en te downloaden via trined.nl/voorwaarden. Ondergetekende machtigt TriNed B.V. om de facturen via automatische incasso te incasseren. Het incassant ID 
van TriNed B.V. is NL83ZZZ172633560000. De overeenkomst wordt aangegaan voor een minimumduur van 12 maanden en is daarna dagelijk opzegbaar met een 
opzegtermijn van een maand. Er wordt €50,- borg berekend voor de in bruikleen geleverde apparatuur. Deze overeenkomst van binnen 14 dagen na ondertekening worden 
geannuleerd via 0800-8030. Alle bedragen in deze overeenkomst zijn inclusief btw met uitzondering van de zakelijk pakketten. TriNed B.V. us gevestigd aan de Pearl 5 
Buckstraat 1A, 5491 DG Sint-Oedenrode. TriNed B.V. is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Brabant onder nummer 17263356 en bij de Autoriteit Consument & 
Markt onder de nummers 941980 en 941981. *Actie geldig tot 31-12-2017. Indien de benodigde aanmeldingen niet worden gehaald, kan TriNed de aangevraagde diensten 
niet leveren en zal de overeenkomst automatisch worden ontbonden 
 
Handtekening aanvrager:   Evt. Ondersteunende club, vereniging of stichting: 
 
 
………………………...    …………………………………………………. 


