
 

 

 

Verbinding voorwaarden (1) 

De overeenkomst voor de xDSL- en/of Ethernet-/Glasvezel-verbindingen wordt afgesloten voor een minimale 

periode van 12 maanden tenzij anders aangegeven. Indien om wat voor reden dan ook de relatie door 

contractant wordt verbroken en/of de diensten niet langer worden afgenomen door contractant, is contractant 

gehouden de overeengekomen periodieke kosten over de gehele restant periode aan Helder Telecom B.V. te 

voldoen. Na het verstrijken van de contractperiode geldt een opzegtermijn van één maand ingaande per eerste 

van de volgende maand waarbij de opzegging schriftelijk dient te geschieden. 

Helder Telecom B.V. zal zich inspannen om opdrachten zoveel mogelijk als één geheel op te leveren en te 

factureren. Helder telecom behoudt  zich echter het recht voor om opdrachten in delen op te leveren en te 

factureren, ook indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft en/of mogelijk geen doel dient voor de 

contractant. 

Zakelijk Ethernet verbindingen met een Voice PVC of VLAN zijn uitsluitend geschikt voor de telefoniediensten 

van Helder telecom. 

Indien gebruik wordt gemaakt van telefonie dient het LAN van contractant geschikt te zijn voor VoIP (IEEE 

802.1q en 802.1p). 

In geval van een defect bij een aangeschaft telefoontoestel, buiten de fabrieksgarantie van 1 jaar, zal een eigen 

risico per reparatie van € 50,00 per toestel in rekening gebracht worden. Indien het defect is ontstaan door 

onoordeelkundig gebruik zullen de reparatiekosten volledig in rekening gebracht worden. Hieronder valt onder 

andere bruut geweld, vocht in het toestel, valschade en dergelijke. 

De eenmalige kosten voor Zakelijk ADSL zijn op basis van  NLS1. Indien NLS1 niet beschikbaar is zal de order 

on hold worden geplaatst en zal de contractant worden geïnformeerd over de extra kosten. 

Helder Telecom B.V. verzorgt op locatie de installatie van de router behorende bij de zakelijk 

internetverbinding. Indien op de afgesproken datum van installatie van de router, Helder Telecom  B.V. 

personeel of personeel van haar onderaannemers geen (tijdige) toegang tot de locatie geboden wordt of indien 

de locatie niet voldoet aan de voorwaarden, zoals, maar niet uitsluitend, de aanwezigheid van een 220V 

aansluiting, zal voor een tweede en elk volgende noodzakelijke bezoek kosten in rekening worden gebracht. 

Niet in deze offerte inbegrepen zijn werkzaamheden op locatie zoals het plaatsen van overige apparatuur, 

bekabelingswerkzaamheden en daarbij benodigde materialen, bouwkundige werkzaamheden zoals hak-, breek-, 

graaf-, metsel-, timmer-, dakdekkers- en schilderswerkzaamheden. 

Betaling voor periodieke diensten vindt plaats vooruit per maand via automatische incasso. 

Kosten van het telefoonverkeer worden achteraf per maand via automatische incasso in rekening gebracht. 

Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW. 

Aanbiedingen en offertes van Helder  Telecom B.V. zijn vrijblijvend en onder voorbehoud van acceptatie door 

Helder Telecom B.V. 

Op al onze aanbiedingen zijn de algemene voorwaarden van Helder telecom  BV van toepassing, zoals vermeld 

op onze website.  

De installatiewerkzaamheden zijn gebaseerd op het plaatsen en configureren van de toestellen en 

randapparatuur evenals de inrichting van de hosted telefonie-omgeving. Tenzij anders overeengekomen, is 

geen rekening gehouden met: 

 bekabelingswerkzaamheden; 

 werkzaamheden aan het ISRA punt; 

 werkzaamheden aan het netwerk (ook vpn); 

 het maken van een technische administratie; 

 bouwkundige werkzaamheden; 

 elektrotechnische werkzaamheden; 

 werkzaamheden buiten standaard kantoortijden. 

 



 

 

Werkplek voorwaarden (2): 

Per aan te sluiten werkplek dient onderstaande aanwezig te zijn: 

 Per werkplek 1 vrije RJ45 socket per ip telefoon 

 Per werkplek 220 V stroomvoorziening (indien geen PoE) 

 Cat 5 bekabeling aanwezig 

Optioneel  levert Helder Telecom cat 5 bekabeling a € 1 per meter en € 82,50 per uur 

 Maximale afstand van IS/RA naar router is 30 meter 

 Indien nog vraagt Helder Telecom een KRAK lijst aan t.b.v. juiste gegevens ISDN en/of analoge lijnen, 

zodat nummerportering correct plaats vindt. Kosten € 30,- . Deze worden doorberekend. 

 In 5% van de gevallen dient er graaf en/of laswerk plaats te vinden. De eenmalige kosten zullen dan 

met  uw worden doorgenomen. 

 Fair Use Policy (FUP): ingeval er geen sprake is van betalen naar verbruik, maar flatfee (onbeperkt in 

NL) bellen is er een fair use policy van toepassing, welke nader is uitgewerkt in de algemene 

voorwaarden  

 Aanpassingen,wijzigingen, etc  worden per kwartier verrekend 

 

Overige voorwaarden (3) 

 Alle prijzen zijn excl. 21% BTW.  

 De noodzakelijke tijd om de opdracht in te plannen is 6-8 weken en is mede afhankelijk van de 

oplevering van de infrastructuur (netlijnen en verbindingen). 

  Aanleg van bekabelingwerkzaamheden is in het voorstel niet meegenomen. Indien er 

bekabelingswerkzaamheden moeten worden uitgevoerd kan er op basis van een inventarisatie een 

prijsopgave worden gemaakt.  

 De aanleg en inrichting van het Helder telefonieplatform is gebaseerd op een inschatting en ervaring 

uit het verleden. Op basis van nacalculatie zal er eindfacturering plaatsvinden. Alleen werkelijk 

ingezette uren en voorrijden worden doorbelast.  

 De licenties, de huur, de service en de verbruikskosten worden maandelijks in rekening gebracht. De 

maandelijkse kosten worden automatisch vanaf uw rekening geïncasseerd.  

 Wij zijn WA verzekerd voor eventuele schade die wordt aangericht. 

Facturatie zal geschieden per email: 

 75% van de in de Overeenkomst genoemde eenmalige investeringsbedragen zal bij opdracht worden 

betaald. 

 25% van de in de Overeenkomst genoemde eenmalige investeringsbedragen zal na oplevering van de 

dienst worden betaald. 

 Facturen zullen elke 10de dag van de maand verstuurd worden en elke 18de dag van de maand zal er 

geïncasseerd worden. Indien deze dag in een weekend of feestdag valt zal dit de eerst volgende 

werkdag worden. 

 


