OVEREENKOMST DEELNEMER/LID VAN DE COOPERATIE DE KOP BREED
Ondergetekende geeft opdracht tot het aansluiten van onderstaand adres op het breedbandnetwerk en verklaart, door
ondertekening van deze overeenkomst, bekend te zijn met de voorwaarden voor deelname aan het glasvezelnetwerk van
de Coöperatie De Kop Breed U.A. en akkoord te gaan met het onderstaande:
• Ondergetekende wordt deelnemer aan het project breedband glasvezelnetwerk van de Coöperatie De Kop Breed U.A. in
het aansluitgebied Roderwolde e.o. in de gemeente Noordenveld hierna te noemen “De Kop Breed”;
• De Kop Breed legt het netwerk aan en zal de woningen en bedrijven van alle deelnemers met twee vezels aansluiten op
het glasvezelnetwerk. Met deze aansluiting kunnen diensten worden afgenomen bij tenminste twee dienstenaanbieders.
• Ondertekende neemt een abonnement bij één van de deelnemende dienstenaanbieders en wordt hiermee automatisch
deelnemer/lid van de Coöperatie De Kop Breed U.A.;
• Als lid van de coöperatie wordt via onderstaande twee manieren financieel bijgedragen aan de aanleg, exploitatie en
onderhoud van het breedband glasvezelnetwerk:
1 Direct door betaling van de buitengebiedtoeslag aan De Kop Breed via het abonnement van de dienstenaanbieder;
	
Optie A	Met een doorlopende machtiging om de buitengebiedtoeslag gedurende maximaal tien (10) jaar, te
starten vanaf het moment dat de aansluiting operationeel is, maandelijks € 7,00 inclusief 21% BTW
bij te dragen aan De Kop Breed. Deze buitengebiedtoeslag wordt maandelijks via de factuur van de
dienstenaanbieder in rekening gebracht;
of
Optie B	Om de buitengebiedtoeslag met een eenmalige machtiging, bij start van de werkzaamheden, van
€ 750,00 inclusief 21% BTW af te schrijven van zijn/haar rekening. Indien deelnemer/lid geen machtiging
wenst af te geven, wordt hem/haar een factuur toegezonden, welke door deelnemer/lid binnen 30 dagen
voldaan zal worden. Hieraan zijn geen extra kosten verbonden en hiermee vervalt de maandelijkse
bijdrage van € 7,00 via het abonnement.
2	Indirect door gedurende maximaal tien (10) jaar een dienst af te nemen bij één van de dienstenleveranciers.
Dit wordt door hen gewaardeerd door - zolang de dienst wordt afgenomen - een deel van het abonnement als
maandelijkse bijdrage te leveren voor het gebruik van het glasvezelnetwerk van de Kop Breed.
Om uw opdracht te verwerken neemt De Kop Breed uw gegevens op in haar bestand. De Kop Breed gaat hier uiterst
zorgvuldig mee om en geeft uw gegevens - behoudens daar waar noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst niet door aan derden. De gegevens kunnen gebruikt worden om u te informeren over het werk van De Kop Breed.
Ondergetekende

Adres

Postcode

Plaats

E-mailadres

Telefoon

Datum

Plaats

Handtekening

OPTIE A	Toestemming maandelijkse afschrijving van de Buitengebiedtoeslag van
De Kop Breed
Door ondertekening van dit formulier wordt u lid van De Kop Breed en geeft u toestemming aan De Kop Breed en om
doorlopend gedurende (maximaal) 10 jaar via het abonnement van uw dienstenaanbieder € 7,00 (inclusief 21% BTW) in
rekening te brengen voor de buitengebiedtoeslag van De Kop Breed.
Als u het niet eens bent met deze afschrijving via uw abonnement kunt u contact opnemen met uw dienstenaanbieder.
Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw dienstenaanbieder.
Naam volledig
Adres
Postcode

Plaats

Land*
Datum

Plaats

OPTIE B

Handtekening

Eenmalige machtiging Buitengebiedtoeslag van De Kop Breed

Naam incassant
Adres incassant
Postcode incassant
Land incassant

De Kop Breed
Roderwolderweg 31
9314TB
Nederland

Incassant ID

Kenmerk ID

Kenmerk machtiging

Kenmerk klant

Woonplaats incassant

Foxwolde

Door ondertekening van dit formulier wordt u lid van De Kop Breed en geeft u toestemming aan De Kop Breed
om een eenmalige incasso-opdracht te sturen naar uw bank om €750,00 van uw rekening af te schrijven voor de
buitengebiedtoeslag van De Kop Breed in overeenstemming met de opdracht van De Kop Breed.
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na
afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.
Naam volledig
Adres
Postcode

Plaats

Land*
IBAN nr.
Datum

Bank Identificatie (BIC)**
Plaats

Handtekening

Nee, ik machtig niet maar wacht met betalen op een factuur die de De Kop Breed mij toestuurt.
De factuur wordt bij de start van de werkzaamheden toegezonden. De betalingstermijn bedraagt 30 dagen.
*
**

Indien het land van de incassant en de geïncasseerde gelijk zijn hoeft dit niet ingevuld te worden
Geen verplicht veld bij Nederlands rekeningnummer

