
Bestelformulier Glasvezel 
Kies jouw internet abonnement  (verplicht)

€ 169 p/mnd

   Ja, ik wil deze

Weserve Fiber

800 Mbit

Meest gekozen

€ 49 p/mnd € 59 p/mnd € 99 p/mnd

   Ja, ik wil deze    Ja, ik wil deze    Ja, ik wil deze

Weserve Fiber Weserve Fiber Weserve Fiber

100 Mbit 250 Mbit 500 Mbit

Optioneel

Meest gekozen

   Ja, ik wil deze

Standaard 
telefonie

Vast recht.
Max. 2 gelijktijdige 

gesprekken

Extra optie

€ 15 p/mnd

   Ja, ik wil deze

Onbeperkt bellen

Naar vaste en 
mobiele nummers 

in Nederland

   Ja, ik wil deze

Premium telefonie

Na het plaatsen 
van je bestelling 

nemen wij  
contact met je op.

Kies jouw telefonie abonnement  (optioneel)

*  De eenmalige aansluit-
kosten bedragen € 59,-.
Alle bedragen en tarieven 
zijn netto, in euro en ex-
clusief BTW. Onder voor-
behoud van typefouten.
Aan de aanmelding kun-
nen geen rechten worden 
ontleend.

Kies jouw televisie abonnement  (optioneel)

Meest gekozen

€ 995 p/mnd € 1979 p/mnd

€ 1495 p/mnd

   Ja, ik wil deze

    Sparql Premium € 826 p/mnd

    Sparql Opnemen € 409 p/mnd

    Fox Sports International  € 409 p/mnd

    Sport 1 € 1236 p/mnd

    Film 1 € 1236 p/mnd

    x extra settopbox 
(max. 4 extra)  € 331 p/mnd

   Ja, ik wil deze

Sparql light Sparql basic Optioneel

42 TV-zenders 75 TV-zenders

   Extra IPv4 adres à € 2,- p/mnd

Gewenste datum activering* Altijd inclusief een vast IP adres












€ 4 p/mnd



Plaats en datum:

Handtekening voor akkoord:

U dient een contract met de netwerkeigenaar aan te gaan voor de betaling van vastrechtvergoeding. 
Door hieronder een vinkje te zetten, aanvaardt u de algemene voorwaarden vastrechtvergoeding buitengebied 
en maakt u de keuze tussen het betalen van de maandelijkse vastrechtvergoeding of de eenmalige afkoop 
van de vastrechtvergoeding:

Ik verklaar kennisgenomen te hebben van de voor mij geldende al-
gemene voorwaarden vastrechtvergoeding buitengebied en deze te aan-
vaarden (zie www.glasvezelbuitenaf.nl/voorwaarden). Tevens aanvaard ik 
de hoogte van de voor mij geldende vastrechtvergoeding. Ik kies voor de 
eenmalige afkoop van de vastrechtvergoeding ter hoogte van € 1.900,00 
incl. BTW. Hiervoor ontvang ik een factuur van de netwerkeigenaar.

Ik verklaar kennisgenomen te hebben van de voor mij geldende al-
gemene voorwaarden vastrechtvergoeding buitengebied en deze te aan-
vaarden (zie www.glasvezelbuitenaf.nl/voorwaarden). Tevens aanvaard ik 
de hoogte van de voor mij geldende vastrechtvergoeding van € 15,00 incl. 
BTW per maand. Ik verleen aan de netwerkeigenaar een doorlopende SEPA 
machtiging om voor de duur van de overeenkomst deze maandelijkse 
vastrechtvergoeding van mijn rekeningnummer te incasseren.

Feka ICT verzorgt als lokale dienstverlener de glasvezel verbindingen van Weserve. Hierbij 
machtigt u Feka ICT om bedragen automatisch te incasseren van het volgende IBAN nummer: 

(Bedrijfs)naam

Straat (installatie-adres)

Postcode + plaats

Aanhef Heer Mevrouw

Naam contactpersoon

Telefoonnummer

E-mailadres

E-mailadres (dig. factuur)

Jouw gegevens

Huisnummer

Stuur dit 
bestelformulier 
ingevuld naar:

Feka ICT B.V.
Rendementsweg 14
3641 SL Mijdrecht 

0297 760 020

of mail het naar:
info@feka.nl

Kies jouw hardware (optioneel)

€ 179
excl. BTW

   Ja, ik wil deze

Basic router

€ 369
excl. BTW

   Ja, ik wil deze

Premium router

€ 99
excl. BTW

   Ja, ik wil deze

Siemens gigaset













