
HIER
NU
JOUW CLUB
STEUNEN
Alles wat je moet weten over
de clubkas-actie.

Bij provider Netrebel kun je alleen online inschrijven.

Nu kiezen voor glasvezel met een eenvoudig instappakket.
Later extra opties toevoegen.

INSCHRIJFFORMULIER
klantenservice: 0485-745800 of klantenservice@lvcnet.nl

Vul het formulier volledig in, plaats uw handtekening en stuur het op naar:
Coöperatie LVCNET u.a. - Postbus 3 - 5450 AA Mill

Digitaal (goede scan of foto) inleveren mag ook via klantenservice@lvcnet.nl

www.lvcnet.nl

MIJN GEGEVENS

Achternaam:  __________________________________________m/v

Voorletters:  _____________________________________________

Geboortedatum:  __________________________________________

Adres:  _____________________________________________

Postcode:  _____________________________________________

Plaats:  _____________________________________________

Telefoonnr.:  _____________________________________________

Mobielnr.:  _____________________________________________

E-mailadres:  _____________________________________________

VERENIGING

Begunstigde vereniging: ____________________________________  

Plaats:  _____________________________________________

Kijk voor de deelnemende verenigingen op www.lvcnet.nl/clubkas

BETALINGSINFORMATIE

  Automatische incasso (verplicht)

Tenaamstelling: ____________________________________________

IBAN-banknr.:  __ __ __ __    __ __ __ __    __ __ __ __    __ __ __ __    __ __

ONDERTEKENING

Plaats:  _____________________________________________

         Datum:  _____________________________________________

              Handtekening:

Ik wil graag pijlsnel overstappen

INTERNET + TELEFOON + TELEVISIE EENMALIG MAANDELIJKS

 250/250Mbps + Telefoon + Televisie € 45,00* € 56,50
 TV: 55 zenders. 21 HD zenders
 Radio: 80 zenders

 Draadloze router  bruikleen
 Digitale televisie (DVB-C)        
 Provider onafhankelijk e-mailadres:  uwnaam@lvcnet.nl
 Gratis WiFi in het Land van Cuijk

TELEFOON
 Nummerbehoud: __________-___________________
 Onbeperkt bellen naar NL-Vast  €  5,00
 Onbeperkt bellen naar NL-Mobiel en Vast  €  15,00

INSTALLATIE
 Doe-Het-Zelf Installatie Inbegrepen
 Extra Installatie (max. 60 minuten)   € 55,00

INSTAPPAKKET: DIRECT KLAAR

inbegrepen

*excl. de eventuele éénmalige eigen bijdrage van € 495,- voor het buitengebied of bedrijventerreinen



CLUBKAS-ACTIE

Glasvezel voor alle kernen, buitengebieden en bedrijventerreinen. Om het netwerk te fi nancieren moet
LVCNET kunnen aantonen dat door voldoende huishoudens en bedrijven een abonnement is afgesloten bij één van 
de providers.

  Hoe werkt het
Wanneer je jezelf inschrijft voor glasvezel sponsor je direct je favoriete vereniging. Vul op het inschrijfformulier de 
club die je wil steunen. Gebruik hiervoor de formulieren in deze folder. Die club ontvangt zo lang je klant blijft bij je 
provider jaarlijks 12 euro, voor tenminste vijf jaar.

Wil je een abonnement online bestellen én meedoen met de clubkas-actie, gebruik dan uitsluitend één van de 
volgende links: 

Trined    www.trined.nl/bestellen-lvcnet-clubkas

Netrebel    www.netrebel.nl

Plinq    www.plinq.nl

Rekenvoorbeeld

JAAR 1    Club heeft 50 huishoudens die meedoen met de clubkasactie
JAAR 1    50 leden x 12 euro = 600 euro voor de clubkas
JAAR 2    Club heeft 10 nieuwe leden klant gemaakt
JAAR 1    50 + 10 = 60 x 12 euro = 720 euro voor de clubkas
JAAR 3    Er zijn 10 leden klant geworden en 5 leden hebben een andere provider genomen
JAAR 1    60 + 10 – 5 = 65 x 12 euro = 780 euro voor de clubkas

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 LVCNET

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 70 zenders
minimaal 100 zenders

16 zenders
GRATIS
€ 25,00

INSTALLATIE

o Basis installae (geen bekabelingswerkzaamheden, maximaal 60 minuten) GRATIS

EENMALIG

INTERACTIEVE TELEVISIE

o Eerste interaceve ontvanger
__ x extra interaceve ontvanger
App voor tablet en smartphone (iOS en Android)
100 uur opnemen
Programma's terugkijken

€ 15,00
€ 15,00

€ 9,50
€ 4,00

GRATIS
GRATIS
GRATIS

EENMALIG MAANDELIJKS

EXTRA TELEVISIEZENDERS

o Plus pakket
o Kids pakket
o Eroek pakket
o FOX Sports Eredivisie incl. FOX Sports GO 
o FOX Sports Internaonal 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
€ 5,00

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

EENMALIG

MAANDELIJKS

INTERNET

Draadloze router (in bruikleen)

Vast IP-adres
Snelheidsgarane (zie trined.nl/snelheidsgarane voor meer informae)

GRATIS
GRATIS
GRATIS

TELEFOONAANSLUITING (PSTN)

o Nummerbehoud: 
o Nieuw telefoonnummer 
o Vermelding informaediensten 
o Bundel gras naar NL-Vast tot 1.000 min

o Bundel gras naar NL-Vast + Mobiel + Europa-Vast tot 1.000 min

_________________________________    GRATIS
GRATIS
GRATIS

€ 5,00
€ 15,00

MAANDELIJKS

PERSOONSGEGEVENS

Achternaam:

Voorleers:

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 machgt TriNed B.V. 
om de facturen via automasche 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 gevesgd 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.
* Exclusief eventuele eenmalige aansluitbijdrage van LVCNET.

EXTRA TELEFOONAANSLUITING (PSTN)

o Extra telefoonaansluing

o Nummerbehoud: 
o Nieuw telefoonnummer 
o Vermelding informaediensten 
o Bundel gras naar NL-Vast tot 1.000 minuten

o Bundel gras naar NL-Vast + Mobiel + Europa-Vast tot 1.000 min

€ 5,00

_________________________________    GRATIS
GRATIS
GRATIS

€ 5,00
€ 15,00

MAANDELIJKS

€ 45,00

€ 45,00

€ 55,00

€ 55,00

www.trined.nl/lvcnet klantenservice 0800-8030
versie 160218-BestelC-A4-LVCNET

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

€ 45,00

€ 45,00

€ 45,00

€ 45,00

*

*

*

*
MOBIELE TELEFOON (inclusief 4G en 4G+)

o Mobiel Start
o Mobiel Bundel 100
o Mobiel Bundel 250
o Mobiel Compleet 1GB

o Nummerbehoud: 
o Nieuw telefoonnummer 

€ 7,50
€ 20,00
€ 25,00
€ 32,00

_________________________________    GRATIS
GRATIS

MAANDELIJKSEENMALIG

€ 25,00
€ 25,00
€ 25,00
€ 25,00

CLUBKASACTIE LVCNET

Naam vereniging: __________________________________________

Deze overeenkomst kunt u kosteloos sturen naar: Antwoordnummer 3540, 5490 ZX Sint-Oedenrode of aanvragen via onze website: trined.nl/bestellen.

TELEVISIE VIA TABLET EN SMARTPHONE

o App voor tablet en smartphone (iOS en Android) € 3,50

MAANDELIJKS

De algemene voorwaarden staan op www.plinq.nl en kunnen u ook ter hand worden gesteld. Voor de apart te bestellen dienst onbeperkt bellen naar vaste en mobiele nummers in Nederland geldt een fair use policy. 
De exacte specificaties van de diverse pakketten staan vermeld op de website www.plinq.nl. Omdat er sprake is van een vraagbundelingstraject zal de verwachte datum van oplevering plaatsvinden tussen 
september 2016 en maart 2018. De contractduur van het abonnement is een jaar, geldig vanaf de oplevering van de dienst(en) en wordt steeds stilzwijgend verlengd met een maand. Alle genoemde prijzen zijn per 
maand in euro’s en incl. BTW. Prijs - en technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden. Kijk voor geldigheid en actievoorwaarden op www.plinq.nl.
 
Als er sprake is van verkoop aan de deur of van verkoop op afstand (telefonische verkoop, verkoop via internet of verkoop met behulp van andere technieken voor verkoop afstand), kunt u deze overeenkomst uiterlijk 
14 werkdagen na schriftelijke of elektronische bevestiging van de overeenkomst  door PLINQ BV schriftelijk of elektronisch ontbinden. 

Alles-in-één  € 52,50 p/m*

     

     

 
   

 

 

* (exclusief € 50 borg voor het glasvezelmodem 
    en € 15 administratiekosten)

 

 

 

 

Internet+Tel  € 42,50 p/m*

AANMELDFORMULIER

Voorletters, achternaam

     

m/v

Straatnaam

Postcode/Plaats

E-mail

Geboortedatum

  Datum ondertekening

 

IBAN Bankrekeningnummer

 Naam rekeninghouder

 Handtekening

WWW.PLINQ.NL  088 - 776 84 84ANTWOORDNUMMER 77200 7720 VB DALFSEN INFO@PLINQ.NL

PERSOONSGEGEVENS

PAKKETTEN

UITBREIDINGEN

Internet  € 40,00 p/m

Ja, ik ga akkoord met automatische incasso van eenmalige en 
maandelijkse bedragen zoals hierboven genoemd.

Ja, ik ga akkoord met de algemene voorwaarden  van PLINQ.

Netwerk: FTTH LVCnet

Telefoonnummer
 

 Mobiel telefoonnummer

 

Premium pakketten 

Film 1 € 15,00 p/m

Sport 1 € 15,00 p/m

FOX Sports Eredivisie incl. Fox Sports Go € 17,50 p/m

FOX Sports Internationaal incl. Fox Sports Go € 11,95 p/m

HBO incl. HBO Go € 15,00 p/m

Erotiek € 5,00 p/m

150Mbps internet, telefonie en digitale televisie 150Mbps internet en telefonie 

150Mbps internet

Extra zenderpakketten 

Nieuws € 0,25 p/m

Cultuur € 0,50 p/m

Kennis € 1,00 p/m

Relax € 0,65 p/m

Entertainment € 1,00 p/m

Lifestyle € 0,75 p/m

Kids € 1,00 p/m

Kids Junior € 1,00 p/m
Kids Kleuter € 1,00 p/m

Sport € 1,00 p/m

Muziek € 0,75 p/m

Muziek klassiek € 1,25 p/m

Duits € 0,75 p/m

Engels € 1,00 p/m

Religie € 0,25 p/m
Crime € 1,25 p/m

kijk op www.plinq.nl of vraag naar de zenderlijst voor meer informatie

Internet+TV  € 50,00 p/m
150Mbps internet en digitale televisie 

*

 

                     
 

 

  

1)

 
 

  

 

Aantal:
Extra interactieve settopbox

  

€ 2,50 p/m

Opnemen

   

€ 5,00 p/m
max. 100 uur, alleen i.c.m. interactieve televisie

Televisie

Installatie- en overstapservice

Doe-het-zelf met 100% installatiegarantie    

Installatie Basis 1) € 55,00

Ja, ik maak gebruik van de overstapservice

Gratis

Gratis

  

 kijk op www.plinq.nl voor meer informatie en de voorwaarden

Extra smartcards voor digitale TV. € 25,00 / eenmalig
max. 3 smartcards        Aantal: 

Interactieve televisie, incl. settopbox
eenmalig € 35,00 activatiekosten

€ 5,00 p/m

 

*

 

 

SNELHEIDSUPGRADE

250Mbps

ON
TVANG GRATIS

BIJ AANMELDING TIJDE\NS DE CAMPA
GN

E

Internet

500 Mbit/s € 10,00 p/m

Telefonie

Onbeperkt bellen naar vaste 
nummers binnen Nederland € 5,00 p/m

Nummerportering vaste nummer(s)                             Gratis
 telefoonnummer: 

Gidsvermelding Gratis

250 Mbit/s              GRATIS UPGRADE T.W.V.                 € 10,00 p/m

Onbeperkt bellen naar vaste en  
mobiele nummers binnen Nederland 

€ 12,50 p/m
1)

1)



 

Door ondertekening van dit formulier gaat u akkoord met een doorlopende SEPA machtiging en machtigt u PLINQ BV om de eventuele eenmalige kosten, maandelijkse abonnementskosten en gesprekskosten. 
(de genoemde maandtarieven van de pakketten met telefonie zijn exclusief eventuele betaalde service - en internetnummers) d.m.v. doorlopende automatische incasso af te schrijven van uw rekenin. U verklaart 
hierbij gerechtigd te zijn om een overeenkomst aan te gaan met PLINQ BV en u gaat akkoord met de voor de door u bestelde diensten geldende voorwaarden van PLINQ BV.    

Mobiele telefonie

 
PLINQ Mobiel Basis

 
150min/SMS en 300Mb data, SIM Only

  

€ 12,50 p/m

PLINQ Mobiel Extra  € 17,50 p/m
*)

*)

300min/SMS en 1000Mb data, SIM Only
*)  eenmalige activatiekosten mobiel € 10,00 

Hiernaast genoemde bedragen zijn exclusief de eenmalige 
buitengebiedtoeslag voor de coöperatie. 
Deze kosten zullen door de coöperatie worden geïncasseerd. 
De genoemde bedragen zijn incl. BTW. 

Clubkas actie
Begunstigde vereniging:
(De vereniging moet aangemeld zijn bij de coöperatie)

Kies voor glasvezel en sponsor zo ook jouw favoriete club. Vul het formulier in van één van 
onderstaande providers. Daar kun je ook jouw club als begunstigde opgeven. Een overzicht 
van de deelnemende verenigingen vind je op www.lvcnet.nl/glasvezel/clubkas-actie

    


