FlowerConnect (FC)
Bestelformulier Telefonie

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

Bedrijfsnaam
Adres bedrijf
Postcode en Plaats
Naam contactpersoon
E-mailadres

Mobiele Telefonie
 SIM-Only
 GSM eenvoudig toestel (waarde max € 67,-)
 GSM luxe toestel (met beter bereik, waarde max € 123,-)


Data abonnement

Abonnement

Eenmalig

€ 29,75 / maand
€ 34,00 / maand
€ 40,38 / maand

€ 27,14
€ 27,14
€ 27,14

€ 10,58 / maand

Voor mobiel internet of e-mail.

Vaste Telefonie
 Vaste analoge telefoonaansluiting (excl. toestel)
 Werking vaste telefoon ook tussen 18.00 en 06.00 uur

Abonnement

Eenmalig

€ 26,56 / maand

€ 80,40

Gewenste locatie of tribune en zetel nr.
Bij vaste telefoonaansluiting s.v.p. de huidige situatie schetsen:

Belcategorie (invullen bij een mobiele en/of vaste telefonieaanvraag)
Intern
Nederland




Europa



Wereldwijd

Voor gesprekskosten zie bijlage: Gesprek en data tarieven.

 Externe KPN-Lijn (alleen in Naaldwijk)
Softwarematige aanpassingen (bij vaste telefonie)
 Groepsschakeling
 Voorwaardelijke doorschakeling
Geef uw keus aan

via KPN

€ 80,40

Eenmalig
€ 27,14
€ 27,14
Zie bijlage software aanpassingen.

 Verhuizing vaste telefoonaansluiting (mits infrastructuur aanwezig)
Van locatie
Naar locatie

€ 80,40

 Spoed, in 2 werkdagen (per item)

€ 27,14

Opzegging
Nummers
 = aankruisen wat gewenst is.
1) Door deze is Royal FloraHolland gemachtigd om genoemde bedragen via haar automatische bedrijfsincasso te
incasseren.
2) Op bovengenoemde dienst van Royal FloraHolland zijn het veilingreglement en de Algemene Voorwaarden Dataen Telecommunicatiediensten van Royal FloraHolland (versie 2017) van toepassing.
3) De netwerkapparatuur en netwerkaansluiting zijn eigendom van Royal FloraHolland.
4) Carrier Selection en Carrier Pre Selection (CPS) is met FlowerConnect Telefonie niet mogelijk.
5) Ondergetekende verklaart bovengenoemde voorwaarden te hebben ontvangen, gelezen en bevoegd te zijn om
namens bovengenoemd bedrijf voor akkoord te tekenen.
6) Voor mobiele telefonie zijn ook de Vodafone voorwaarden (waaronder Vodafone netwerk dekkingsgebieden) van
toepassing (zie www.vodafone.nl).
7) Bedragen zijn exclusief BTW. Dit formulier is geldig tot 31-12-2017. (Prijzen worden jaarlijks geïndexeerd
o.b.v. de CBS prijsindex en in overleg met de Commissie van Handel.)
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8) Levertijden 10 werkdagen, spoed 2 werkdagen (toeslag € 27,14)
Voor akkoord, d.d. ………………………………
Handtekening: ……………………………………………………………………
Dit formulier inleveren bij Royal FloraHolland, (tav ICT ServiceDesk)

Klantenservice (hoofdingang) bij Aalsmeer,
Of sturen per
Naaldwijk, Rijnsburg.

Post: Postbus 220, 2670 AE Naaldwijk

E-mail: ictservicedesk@royalfloraholland.com
(alleen ingevuld, ondertekend en gescand)

Bijlage gesprek en data tarieven
FlowerConnect, Mobiele Telefonie
Tarief soort
Per
Intern bellen
-Naar 5-cijferige
nummers
Onbeperkt
Extern bellen
-Naar vaste nummers
--Nationaal

Tijd

-Naar mobiele nummers
Bellen in het buitenland
-Gebeld worden

-Zelf bellen

Tarief

Informatie

Gratis

Openbaar KPN
tarief
www.kpn.com

Onbeperkt

Gratis

Vast bedrag

Openbaar
Vodafone
tarief

www.vodafone.nl
(met Vodafone Passport aan)

Vast bedrag + tijd

Openbaar
www.vodafone.nl
Vodafone
(met Vodafone Passport aan)
tarief
Als met “00” gebeld wordt, gelden de Vodafone tarieven voor internationaal mobiel bellen
Mobiel data
abonnement
Data abonnement
Mb/ Maand
<250Mb gratis www.vodafone.nl
Mobiel data gebruik in buitenland wordt afgeraden vanwege hoog internationaal tarief.
Vaste Telefonie
Gesprekskosten Intern*

Tijd

Gratis
Openbaar KPN
Gesprekskosten Extern
Tijd
tarief
www.kpn.com
* Naar 5-cijferige nummers binnen Royal FloraHolland (ongeacht vestiging)
Bijlage software aanpassingen
Voor de vaste telefoon zijn een aantal aanvullende functionaliteiten voor 1 of meer toestellen.
Softwarematige aanpassingen
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€ 31,89

Groepsschakeling
Hierbij belt de klant 1 telefoonnummer. De oproepen worden verdeeld over de medewerkers van de
desbetreffende groep/afdeling. Een binnenkomend telefoontje kan door iedere medewerker van de groep
worden aangenomen.

Voorwaardelijke doorschakelingen

€ 31,89

Keus bij:
1. in gesprek naar voicemail
2. bezet doorschakelen naar ander nummer
3. niet bereikbaar naar ander nummer

Dienst Extern - Bestelformulier FlowerConnect telefonie 2017_V1.doc

Versiedatum 24 januari 2017

