
INTERNET ONLY

o met  internet500/500Mbps

EENMALIG  MAANDELIJKS

INTERNET + TELEFOON
o met  internet500/500Mbps

EENMALIG MAANDELIJKS

INTERNET + TELEVISIE
o met  internet500/500Mbps

EENMALIG MAANDELIJKS

INTERNET + TELEVISIE + TELEFOON
o met  internet500/500Mbps

EENMALIG MAANDELIJKS

INTERNETSNELHEID

o met 900/900Mbps internet + € 15,00

MAANDELIJKS

Overeenkomst
voor KempenGlas

DIGITALE TELEVISIE EN RADIO (DVB-C signaal)

Televisiezenders basispakket in digitale kwaliteit
Radiozenders in digitale kwaliteit
Radiozenders in analoge kwaliteit
Smartcard
__ x extra DVB-C smartcard(s)

minimaal 90 zenders
minimaal 100 zenders

16 zenders
GRATIS
€ 25,00

INSTALLATIE

o Basisinstalla�e (plaatsen van de draadloze router en testen van de diensten) GRATIS

EENMALIG

INTERACTIEVE TELEVISIE

o Eerste interac�eve ontvanger
__ x extra interac�eve ontvanger
TriNed TV App voor laptop, tablet en smartphone
100 uur opnemen
NPO programma gemist en KIJK van SBS, Net5 en Veronica

€ 15,00
€ 15,00

€ 9,50
€ 4,00

GRATIS
GRATIS
GRATIS

EENMALIG MAANDELIJKS

EXTRA TELEVISIEZENDERS

o Plus pakket
o Ero�ek pakket
o FOX Sports Eredivisie incl. FOX Sports GO 
o FOX Sports Interna�onal incl. FOX Sports GO 
o FOX Sports Combi incl. FOX Sports GO
o Ziggo Sport Totaal
o Film1
o HBO incl. HBO GO

€ 10,00
€ 10,00
€ 17,50
€ 12,50
€ 25,00
€ 15,00
€ 15,00
€ 15,00

EENMALIG

MAANDELIJKS

INTERNET

Draadloze router (in bruikleen)

Vast IP-adres
Snelheidsgaran�e (zie trined.nl/snelheidsgaran�e voor meer informa�e)

GRATIS
GRATIS
GRATIS

TELEFOONAANSLUITING (PSTN)

o Nummerbehoud: 
o Nieuw telefoonnummer 
o Vermelding informa�ediensten 
o Bundel gra�s naar NL-Vast tot 1.000 min

o Bundel gra�s naar NL-Vast + Mobiel + Europa-Vast tot 1.000 min

_________________________________    GRATIS
GRATIS
GRATIS

€ 5,00
€ 15,00

MAANDELIJKS

CONTRACTANT

Achternaam:

Voorle�ers:

Geboortedatum:

Adres:

Postcode:

Plaats:

Telefoon:

Mobiel:

E-mail:

______________________________________________
 

__________________________________________ M / V

___________________________________________

___________________________________________________

_________________________________________________

___________________________________________________

_________________________________________________

__________________________________________________

___________________________________________________

AUTOMATISCHE INCASSO (VERPLICHT)

IBAN-rekening: NL __ __ __ __ __ __ 0 __ __ __ __ __ __ __ __ __

ONDERTEKENING

Plaats:

Datum:

Handtekening:

___________________________________________________

__________________________________________________

_____________________________________________

VOORWAARDEN TRINED B.V.
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 mach�gt TriNed B.V. 
om de facturen via automa�sche 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 dagelijks opzegbaar met een opzegtermijn van één maand. 
Er wordt € 50,- borg berekend voor de in bruikleen geleverde apparatuur. Deze overeenkomst kan binnen 14 dagen na ondertekening 
worden geannuleerd via 0800-8030. Voor de gesprekstarieven kijk op trined.nl/tarieven. Alle bedragen in deze overeenkomst zijn 
inclusief BTW. TriNed B.V. is geves�gd aan de Pearl S 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.

EXTRA TELEFOONAANSLUITING (PSTN)

o Extra telefoonaanslui�ng

o Nummerbehoud: 
o Nieuw telefoonnummer 
o Vermelding informa�ediensten 
o Bundel gra�s naar NL-Vast tot 1.000 minuten

o Bundel gra�s naar NL-Vast + Mobiel + Europa-Vast tot 1.000 min

€ 5,00

_________________________________    GRATIS
GRATIS
GRATIS

€ 5,00
€ 15,00

MAANDELIJKS

€ 12,06*

€ 12,06*

€ 22,06*

€ 22,06*

www.trined.nl/kempenglas klantenservice 0800-8030
versie 160617-BestelC-A4-KempenGlas

Kijk op trined.nl voor de beschikbaarheid van onze diensten op uw adres.

€ 45,00

€ 45,00

€ 45,00

€ 45,00

Deze overeenkomst kunt u sturen naar:
Postbus 96, 5490AB Sint-Oedenrode 

of aanvragen via onze website: trined.nl/bestellen.

TELEVISIE VIA TABLET EN SMARTPHONE

o TriNed TV App voor laptop, tablet en smartphone € 3,50

MAANDELIJKS

FACTURATIE

o BTW-factuur versturen naar: 2€ ,50

MAANDELIJKS

Bedrijfsnaam:

KvK nummer:

E-mail: 

______________________________________________

______________________________________________

___________________________________________________

* Exclu
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