MarktPlaatsNetwerk (MPN™)
Bestelformulier MPN™ voor KOA Direct

Datum
Deb. nr.
Telefoon nr.
Veiling vestiging
Locatie nr.

Bedrijfsnaam
Adres MPN box
Adres MPN tribune
Postcode en Plaats
Naam contactpersoon
E-mailadres

 = aankruisen wat gewenst is. Voor toelichting per item z.o.z.

MPN™ abonnement voor KOA Direct op de tribune
 Een verbinding (5Mb)
Gewenst tribune- en zetelnummer;

Abonnement Eenmalig
€ 27,64 / mnd
€ 167,30

MPN™ abonnement voor KOA Direct in de box
 Een verbinding (5Mb) Off-Net locatie (glasvezel niet aanwezig)

Abonnement Eenmalig
€ 56,39/ mnd € 1.409,62

 Een verbinding (5Mb) On-Net locatie (glasvezel aanwezig)

€ 56,39/ mnd

Betreft een 3-jarige overeenkomst, levertijd 30 werkdagen.
Betreft een 1-jarige overeenkomst.

€ 620,23

Gewenste locatie
MPN™ Capaciteitsuitbreiding
 Capaciteitsuitbreiding

Abonnement Eenmalig
€ 11,28
Gratis
/ Mb / mnd

aantal Mb

MPN™ Verhuizingen
 1 verbinding op tribune (vermeld tribune en zetelnr)
 1 verbinding in box, Off-Net locatie (glasvezel niet aanwezig)

Abonnement Eenmalig
Geen wijziging
€ 30,15

 1 verbinding in box, On-Net locatie (glasvezel aanwezig)
Van locatie
Naar locatie

Geen wijziging

Geen wijziging € 1.409,62

Betreft een 3-jarige overeenkomst, levertijd 30 werkdagen.

Gewenste datum

MPN™ opzegging
 MPN verbinding, zo ja welke locatie(s)
 Capaciteitsreductie, geef vermindering aantal Mb aan
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

€ 167,30
Eenmalig
Zie punt 7
€ 11,28

Door deze is Royal FloraHolland gemachtigd om genoemde bedragen via haar automatische bedrijfsincasso te
incasseren.
Op bovengenoemde dienst van Royal FloraHolland zijn het veilingreglement en de Algemene Voorwaarden
Data- en Telecommunicatiediensten van Royal FloraHolland van toepassing.
De netwerkapparatuur en netwerkaansluiting zijn eigendom van Royal FloraHolland.
Ondergetekende verklaart bovengenoemde voorwaarden te hebben ontvangen, gelezen en bevoegd te zijn om
namens bovengenoemd bedrijf voor akkoord te tekenen.
Bedragen zijn exclusief BTW. Dit formulier is geldig tot 31-12-2020. (Prijzen worden jaarlijks geïndexeerd obv
de CBS prijsindex en in overleg met de Commissie van Handel.)
Levertijd 10 werkdagen, glasvezel 30 werkdagen.
Voor Off-Net Box bestellingen geldt een contractduur van 3 jaar. Wordt het contract eerder beëindigd, dan
worden gemaakte kosten aan de klant verrekend.

Voor akkoord, d.d. ………………………………

Handtekening: ……………………………………………………………………
Dit formulier per email versturen naar : dcsupport@royalfloraholland.com
9 januari 2020

MarktPlaatsNetwerk (MPN™)
Bestelformulier MPN™ voor KOA Direct

Via het MPN™ kunnen verschillende diensten worden geleverd, de belangrijkste daarvan zijn KOA en
de V-LAN Dienst. Deze zijn van elkaar gescheiden en kunnen elkaars bedrijfsprocessen niet verstoren.
Met dit Bestelformulier bestelt u een MPN™ abonnement voor KOA.
MPN™ abonnement voor KOA Direct op de Tribune
Wilt u met een KOA werkplek en met een MPN™ verbinding maken met alle klokken van de
exportvestigingen, maak dan deze keuze met het gewenste zetel nummer.
MPN™ abonnement voor KOA Direct in de Box
Wilt u een MPN™ verbinding in de box voor KOA, maak dan deze keuze.
Daarbij is de keuze afhankelijk van de aanwezigheid van glasvezel. Wanneer een glasvezelverbinding
aangelegd moet worden, dan;
•
is er sprake van een levertijd van 30 werkdagen.
•
wordt die aangelegd tot het ISRA punt in de box, De aanvrager dient zelf zorg te dragen voor de
aansluiting naar de werkplek cq. aanleg in de box.
Dit abonnement heeft een looptijd van minimaal 3 jaar, vanwege gemaakte kosten.
MPN™ Capaciteitsuitbreiding, gebruik KOA op MPN™
De bandbreedte voor 1 KOA werkplek is 1 Mb. Met het basisabonnement van 5 Mb kunt u dus met
maximaal 5 KOA-PC’s tegelijk kopen. Wilt u meer werkplekken gebruiken dan moet de bandbreedte
uitgebreid worden. Per KOA werkplek betreft dit 1 Mb.
MPN™ Verhuizingen
Gaat u verhuizen, maak dan de keuze tribune of box. Is er geen glasvezelverbinding aanwezig, dan;
•
moet deze aangelegd worden en is er sprake van een levertijd van 30 werkdagen.
•
wordt deze aangelegd tot het ISRA punt in de box, De aanvrager dient zelf zorg te dragen voor de
aansluiting naar de werkplek cq. aanleg in de box.
Ook bij verhuizingen heeft het abonnement een looptijd van minimaal 3 jaar, vanwege gemaakte
kosten.
MPN™ Opzegging
Maak hier de keuze als u wilt opzeggen. Vermeld de locatie(s), dit kan een zetel of boxlocatie zijn.
•
Beëindiging is na einde kalendermaand.
•
Bij een tribune abonnement zijn er geen kosten.
•
Bij een box abonnement is de contractduur 3 jaar. Wordt er eerder opgezegd, dan worden eerder
gemaakte (installatie) kosten verrekend.
•
Wanneer er capaciteitsvermindering gewenst is worden er handling kosten in rekening gebracht.
Aanvragen en of extra informatie MPN™
Voor een aansluiting, mutatie of extra informatie kunt u contact opnemen met onze MPN™ verkopers
van Digital clock support.
Telefoon: 088 – 789 89 89, optie 2
E-Mail: dcsupport@royalfloraholland.com

9 januari 2020

