Mach�ging

Ondergetekende/contractant mach�gt Koekman Mobiel tot het inkopen en beheren van de
Koekman Mobiel Kerktelefoon verbinding. Deze verbinding zal jaarlijks door Koekman Mobiel
worden ingekocht namens de contractant tenzij deze mach�ging wordt ingetrokken (uiterlijk
1 week voor het verstrijken van het jaarcontract). Het intrekken van de mach�ging kan zowel
schri�elijk als per email en zal beves�gd worden door Koekman Mobiel. De verbinding zal
vervolgens worden beeindigd.
Indien het contract op de naam van de kerk moet komen vult u hier de gegevens in van het factuuradres. Komt het
contract op naam van de luisteraar, vul dan zijn of haar personalia in.

Personalia
Naam kerk

Voorle�er(s)

Achternaam

Geslacht
M

Straat

Huisnummer

Postcode

V

Toevoeging

Woonplaats

E-mailadres

Telefoon

Legi�ma�e
Nederlands rijbewijs

Nederlandse ID-kaart

Legi�ma�enummer

Geldig tot

Geboortedatum

Geboorteplaats

Paspoort
Plaats uitgi�e

Bankgegevens
IBAN nummer

Tenaamstelling rekeninghouder

Abonnement gegevens
Reserve (€ 5,- p/m)

Standaard (€ 10,- p/m)

Bruikleen (€ 12,50 p/m)

Eenmalige aansluitkosten
van € 30,-

Inclusief +/- 46 uur luisteren per
maand / 500 MB / 24 kbps bitrate

Inclusief +/- 46 uur luisteren per
maand / 1000 MB / 48 kbps bitrate

Aantal:

Aantal:

Aantal:

Aantal benodigde EasySaver 2Connect:

Reserve en Standaard: € 79,- per stuk (eenmalig)
Bruikleen: € 0,00 per stuk (blij� eigendom Koekman Mobiel)

Simkaartnummer (in te vullen door de medewerker)

Ondergetekende mach�gt de uitvoerder van de overeenkomst tot het automa�sch incasseren van de maandelijkse-,
eenmalige- en eventuele gebruikskosten van bovengenoemd bankrekeningnummer. Tevens verklaart ondergetekende
kennis te hebben genomen van en in te stemmen met de bij deze mach�ging gevoegde tarieven en voorwaarden op
de volgende bladzijde.

Handtekening

!

Naam aanvrager

Datum

U dient bij uw aanvraag een kopie van uw legi�ma�ebewijs mee te zenden. Zonder dit
document kunnen wij uw aanvraag helaas niet in behandeling nemen! Op de kopie mag
u de pasfoto bedekken, het burgerservicenummer doorstrepen en het woord kopie noteren.

Voorwarden & tarieven

Belangrijke opmerkingen!
- Alle genoemde tarieven zijn inclusief BTW.
- Geef bij uw bestellingen a.u.b. ook het aﬂeveradres van de hardware door.
- Wordt de factura�e voor de hardware en het abonnement gescheiden (bijvoorbeeld de kerk betaalt de EasySaver 2Connect en de luisteraar
het abonnement), gee� u dan alstublie� ook het factuuradres van de hardware door.
Voorwaarden en tarieven Koekman Mobiel Kerktelefoon
1. Koekman Mobiel koopt voor de contractant jaarlijks de verbinding in. Dit betekent dat u ieder jaar een jaarcontract afneemt. Bij overlijden van de contractant (na melding hiervan bij Koekman Mobiel) wordt het contract met de netwerkleverancier per direct ontbonden en
vervalt uiteraard eveneens de mach�ging.
2. U kunt de EasySaver 2Connect niet in het buitenland gebruiken. De kosten voor gebruik in het buitenland kunnen enorm oplopen en
daarom is deze mogelijkheid uit voorzorg geblokkeerd. Wilt u dit toch, dan kunt u contact opnemen met Koekman Mobiel.
3. Koekman Mobiel zal de dataverbinding blokkeren indien u boven de bundel komt. Dit om ongewenste hoge kosten te voorkomen. Let op:
dit is een handma�g proces wat Koekman Mobiel naar beste kunnen doet, maar de contractant blij� ten allen �jde zelf verantwoordelijk voor
het verbruik en de hiermee gemaakte kosten.
4. Gebruik de EasySaver 2Connect alleen voor het doel waarvoor deze bestemd is: kerktelefonie en - indien gewenst - als telefoonverbinding.
De EasySaver 2Connect is niet bestemd voor gebruik met andere apparatuur zoals computers, laptops, tablets etc.
5. De EasySaver 2Connect is geprogrammeerd voor zo veilig mogelijk gebruik. Voer dus nooit zelf een "harde reset" uit, u bent tenslo�e zelf
verantwoordelijk voor ongewenst hoog verbruik.
6. Bij de Bruikleen op�e van € 12,50 per maand is het mogelijk om ook gebruik te maken van telefonie. Indien u dit wenst, kunt u dit
kenbaar maken bij uw aanvraag. De tarieven voor bellen via onze verbinding kunt u hieronder vinden. Gesprekskosten worden maandelijks
gefactureerd en geincasseerd, samen met de maandelijkse kosten van het abonnement. U gaat bellen via een 06-nummer.
7. Indien u gaat bellen via onze verbinding is het mogelijk om uw huidige "vaste" telefoonnummer te behouden. Uw huidige telefoonverbinding wordt in dit geval door ons opgezegd en gesprekken naar uw vaste nummer zullen op de telefoon, die aangesloten is op onze
EasySaver 2Connect, worden afgeleverd. Let er op dat u uitgaand al�jd met het door ons gekoppelde 06-nummer belt. Indien u kiest voor
nummerbehoud dient u een kopie van de factuur van de huidige netlijnleverancier bij deze aanvraag te voegen. Let op: een overname van
het vaste nummer is alleen mogelijk indien uw huidige vaste lijn abonnement op uw eigen naam en adres is afgesloten.
8. Indien er sprake is van een personenalarmeringssysteem dient u er rekening mee te houden dat niet alle systemen goed func�oneren op
de EasySaver 2Connect. Wij adviseren in een dergelijk geval al�jd eerst goed te testen of het systeem goed werkt voordat u de vaste lijn
eventueel via ons zou opzeggen. Bovendien kunt u bij stroomuitval niet meer bellen en werkt het alarmeringssysteem dan ook niet!
Overzicht tarieven Koekman Mobiel Kerktelefoon
Abonnementskosten
Koekman Mobiel Kerktelefoon Reserve
Koekman Mobiel Kerktelefoon Standaard (500 Mb verbruik)
Koekman Mobiel Kerktelefoon Bruikleen (1000 Mb verbruik) + bellen (op�oneel)

Per maand
€ 5,€ 10,€ 12,50

Eenmalige kosten
Aansluitkosten Reserve abonnement (dus niet bij Standaard en Bruikleen)

Eenmalig
€ 30,-

Kosten nummerbehoud vaste nummer
Behoud vaste nummer (extra op�e bij Bruikleen + bellen)

Per maand
€ 6,05

Verbruikskosten in / boven bundel

Per MB
€ 0,20

Reserve abonnement ( verrekening vindt plaats met opgebouwd tegoed, binnen en buiten
tegoed is hetzelfde tarief van toepassing)
Standaard (bij meer dan 500Mb p/m) en Bruikleen (bij meer dan 1000Mb p/m) abonnement
Bellen en sms'en naar nummers in Nederland
(alleen bij Bruikleen + bellen)
Mobiele of vaste nummers
Voicemail
Star�arief

€ 0,10

Per minuut

Bellen naar het buitenland*

Per minuut

€ 0,097
€ 0,097

EU
Rest van Europa
VS en Canada

€ 0,67
€ 1,57
€ 0,72

Rest van de wereld
Uitzonderingslanden

€ 1,57
€ 3,66

Star�arief

€ 0,97

€ 0,097

* Belt u veel naar buitenlandse nummers, dan raden wij u aan dit via
een "vaste" verbinding te doen.

Alle genoemde tarieven zijn inclusief 21% BTW. Drukfouten en prijswijzigingen voorbehouden.
Bellen naar overige na�onale nummers (servicenummers 0900 e.d.) is gelijk aan het tarief voor overige
mobiele nummers plus kosten van het betaalnummer. Genoemde gesprekstarieven zijn per minuut, u
betaalt per seconde. Wilt u de simkaart in het buitenland gebruiken in een mobiele telefoon? Nem dan
eerst contact met ons op over prijzen en voorwaarden.

