
Het spijk 16b  |  8321 WT  Urk 
Telefoon 0527-684694   |  E-mal: info@rsh.nl 

Levering/aansluitadres: 

Straatnaam:    _______________________________________________________________ 
Huisnummer:   _________________________ Toevoeging: ___________________________ 

Postcode:    _______________________________________________________________ 

Woonplaats:    _______________________________________________________________ 

Diensten - Glasvezel Internet FiberFlevo 
Maandelijkse kosten – selecteer optie: 

Selectie  Aantal Omschrijving  Prijs per 
eenheid in €  

Totaal 
in €  

⃝ Internet 500Mbits / 500Mbits  45,00 

⃝ Internet 1000Mbits / 1000Mbits  55,00 

⃝ Subnet /29 (5 extra IP-adressen) 12,50 

⃝ VLAN/EVC 10Mbits/10Mbits t.b.v. VoIP  15,00 

⃝ Extra VLAN 500Mbits/500Mbits 17,00 

⃝ Extra VLAN 1000Mbits/1000Mbits 27,00 

⃝ SLA 24 x 7 Qonnected 2e lijns + RSH 1e lijns  20,00 

Aansluiting type - selecteer optie: 
Selectie  Aantal Omschrijving  

⃝ Nieuwe verbinding ***  

⃝ Migratie vanuit Solcon  

Vastrecht vergoeding FiberFlevo B.V. ** - selecteer optie: 
Selectie  Omschrijving  Prijs per 

eenheid in €  

⃝ Maandelijks € 32,11 o.b.v. 36 maanden  32,11 

⃝ Eenmalige kosten nieuwe aansluiting ***  50,00 

** Vastrecht vergoeding wordt door FiberFlevo B.V. rechtstreeks aan de eindgebruiker gefactureerd. 
Alle prijzen op deze pagina zijn excl. BTW  



Het spijk 16b  |  8321 WT  Urk 
Telefoon 0527-684694   |  E-mal: info@rsh.nl 

Gegevens 

Contactgegevens eindgebruiker 
Bedrijfsnaam 

Straat 

Huisnummer 

Postcode  

Plaats 

Telefoonnummer 

E-mailadres 

KvK-nummer 

• Alle genoemde bedragen zijn in Euro’s en exclusief 21% btw tenzij uitdrukkelijk anders vermeldt
• Tarieven zijn geldig op de volgende bedrijventerreinen: Nagele, Tollebeek, Espel, Creil, Rutten, Bant, 

Marknesse, Kraggenburg, Ens, Urk, De Munt en het Ecopark te Emmeloord 

• Na oplevering door RSH. (plaatsen NTU) gaat de facturatie starten 
• Facturering geschiedt per periode van één kalendermaand, betalingscondities conform automatische 

incasso. 
• RSH factureert aan het begin van iedere maand alle abonnementen van de lopende diensten voor die

maand, plus de aansluitkosten en abonnementen voor de in de achterliggende maand nieuw opgeleverde
diensten

• Bij ondertekening gaat men akkoord met de Algemene Voorwaarden Bedrijventerreinen van Fiber Flevo 
B.V. Deze zijn terug te vinden op www.fiberflevo.nl/voorwaarden

• Bij afname Interactieve TV gaat men door ondertekening akkoord met de Algemene Voorwaarden van
Canal Digitaal – M7 Group. Deze zijn terug te vinden op www.qonnected.nl/algemene-voorwaarden

• Minimaal looptijd Interactieve TV van Canal Digitaal bedraagt 12 maanden, daarna wordt het contract met
telkens 1 maand stilzwijgend verlengd tot schriftelijke wederopzegging van minimaal een volle 
kalendermaand voor de einddatum van het contract 

• Aansluitingen/werkzaamheden vinden plaats op werkdagen tussen 08:00 en 17:00 uur. Indien hiervan 
moet worden afgeweken zullen er meerkosten worden doorberekend

• De minimale contractduur bedraagt 36 maanden, daarna wordt het contract met telkens 1 maand 
stilzwijgend verlengd tot schriftelijke wederopzegging van minimaal een volle kalendermaand voor de
einddatum van het contract 

• De overeenkomst komt tot stand nadat RSH de aanvraag schriftelijk heeft bevestigd

• Wij behouden ons het recht voor aanvragen zonder opgaaf van reden te weigeren

IBAN
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Ondertekening  aanvrager  
Naam    Plaats    

Handtekening    Datum    

  
Ondertekening RSH    

Naam    Plaats   

Handtekening    Datum    
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