Contract Connectiviteit t.b.v. Data Abonnementen
Gegevens bedrijf (hierna: Contractant)
Naam bedrijf :
_______________________________________________________________
Straat en huisnummer :
_______________________________________________________________
Postcode en woonplaats :
_______________________________________________________________
Telefoonnummer :
______________________
KvK nummer:
______________________
BTW – nummer : ____________________
Contactpersonen
Naam tekenbevoegde :
_______________________________________________________________
Naam operationeel contactpersoon :
______________________________________________________
Emailadres t.b.v. klantsysteem : _______________________________________________________________
Financieel contactpersoon :
_______________________________________________________________
Emailadres facturen :
_______________________________________________________________
Financiële gegevens
Bankrekeningnummer :
Naam rekeninghouder :

NL ___ _____ ________________
________________________________________________

Diensten
Contractant geeft IoT unlimited hierbij de onherroepelijke opdracht om onderstaande abonnement(en) (hierna: “Abonnementen”) te
leveren tegen onderstaande tarieven en voorwaarden:
Aantal
______
______
______
______
______
______

Abonnementsvorm
1Mb groepsbundel EU
2Mb groepsbundel EU
5Mb groepsbundel EU
10Mb groepsbundel EU
4G backup Retail **
4G backup MKB **

Prijs per abonnement
€ 2,05 per maand *
€ 2,40 per maand *
€ 2,70 per maand *
€ 3,10 per maand *
€ 3,95 per maand *
€ 6,95 per maand

* Vermelde prijs geldt tot 100 actieve Abonnementen per maand. Heeft u meer abonnementen nodig? Neem dan contact op met
Arcobel Embedded Solutions via sales@arcobel.com. Bij groepsbundels zal € 0,10 per Mb in rekening worden gebracht bij
overschrijding van de totale beschikbare groepsbundel.
** De tarieven conform Tarievenoverzicht 4G backup Retail oktober 2019 en 4G backup MKB oktober 2019 zijn van toepassing. Deze
zijn op te vragen bij Arcobel Embedded Solutions.
IoT unlimited levert de Abonnementen aan Contractant op basis van bovenstaande tarievenoverzicht. De Abonnementen zullen
uitsluitend worden gebruikt voor het transporteren van data over het mobiele netwerk. Indien wordt gekozen voor een databundel, zal
deze databundel worden gedeeld over alle simkaarten (groepsdeling) van Contractant waardoor een totale groepsbundel beschikbaar
is van het aantal actieve Abonnementen vermenigvuldigd met de databundel per maand. Deze groepsbundel zal naar rato van het
aantal actieve Abonnementen worden bijgesteld indien Contractant meer of minder Abonnementen actief heeft. Overige diensten
zullen worden uitgesloten en geblokkeerd door IoT unlimited.
Per geactiveerd abonnement zal eenmalig € 15,- aansluitkosten in rekening worden gebracht.
Voorwaarden & machtiging doorlopende SEPA incasso
Voor alle lopende abonnementen geldt altijd een opzegtermijn van 3 maanden. Voor het beëindigen van de Overeenkomst verwijzen
wij naar de algemene voorwaarden welke in te zien zijn op www.iot-unlimited.com. Indien deze Overeenkomst op enig moment eindigt,
betekent dit dat alle onder deze Overeenkomst vallende abonnementen op datzelfde moment eindigen ongeacht hun looptijd en
zonder dat er een afkoopsom verschuldigd is (“blokexpiratie”).
Alle lopende abonnementen worden periodiek vooruit per kwartaal in rekening gebracht en geïncasseerd. Tussentijds aangesloten
abonnementen worden periodiek vooruit per maand in rekening gebracht en geïncasseerd tot de eerstvolgende kwartaalfactuur. Een
deel van een maand wordt als gehele maand in rekening gebracht.
U geeft door ondertekening van deze Overeenkomst toestemming aan:
- IoT unlimited B.V. om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank zodat die een bedrag van uw rekening afschrijven;
- Uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig deze Overeenkomst met IoT unlimited B.V.
Op deze overeenkomst en daarmee alle verband houdende handelingen zijn De Algemene Voorwaarden IoT unlimited B.V. d.d.
november 2018 van toepassing. Met ondertekening van de overeenkomst geeft u aan onze Algemene Voorwaarden te hebben
ontvangen en te accepteren. De Algemene Voorwaarden IoT unlimited B.V. zijn ook te downloaden op https://www.iotunlimited.com/algemene-voorwaarden. Bepalingen uit deze overeenkomst prevaleren ten opzichte van de bepalingen uit de Algemene
Voorwaarden.
Ondergetekende geeft toestemming de bovenstaande (Persoons-)gegevens te gebruiken voor het onderzoek naar kredietwaardigheid
van de Contractant, voordat deze overeenkomst met IoT unlimited B.V. kan worden aangegaan. IoT unlimited B.V. mag het aangaan van
de Overeenkomst weigeren indien de Persoonsgegevens zijn gewijzigd of niet volledig, onjuist of onduidelijk zijn weergegeven.
Ondergetekende gaat akkoord met alle tarieven overeenkomstig de geldende tarievenoverzichten behorende bij de Diensten.
Ondertekening
Naam tekenbevoegde : _______________________________________ Voor akkoord :
Datum / Plaats : ___________ /_______________________

Let op: stuur de volgende documenten mee met het ondertekende Contract : uittreksel Kamer van Koophandel (niet ouder dan 6
maanden) en kopie legitimatie van de tekenbevoegde.

