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Bootsystems levert internet binnen Park Boswijk
Wist u dat Bootsystems vanaf december 2020 uw internet kan verzorgen? Daarom doen wij u graag
een scherpe introductieaanbieding! Voor maar 44,95 euro per maand installeren en onderhouden
wij het internet bij u thuis. Ook bij eventuele storingen en vragen helpen wij u graag verder. Zo heeft
u er geen omkijken meer naar!
Wilt u gebruik maken van deze aanbieding? Op www.bootsystems.nl/parkboswijk vult u eenvoudig
het online aanmeldformulier in. Wij nemen dan z.s.m. contact met u op. Liever per post? Vul dan het
formulier in en verstuur het naar Bootsystems, Dwarsakkers 7, 3958 HJ Amerongen.
Wie is Bootsystems?
Veel bewoners kennen mij al, mijn naam is Paul Kuus. Samen met een klein team ondersteun
ik u graag met:

Installatie en onderhoud van internet
(ook van andere internetaanbieders)
• Levering van een nieuwe computer,
laptop, tablet of tv
• Aanleg van bekabeling
• Ophangen van tv’s
• WiFi (draadloze) oplossingen
• Alles in 1: als het gaat om uw
automatisering

Waarom Bootsystems?
• Wij kennen al onze klanten persoonlijk
• Het contact is snel en direct
• U ziet dezelfde gezichten en niet steeds
een ander

www.bootsystems.nl

Heeft u vragen of wilt u meer informatie?
Neem gerust contact met ons op via:
• e-mail:
parkboswijk@bootsystems.nl
• telefoon:
06 - 50 69 76 35

info@bootsystems.nl

KvK30197653

Aanmeldformulier internet
Persoonlijke gegevens
Naam:
Adres:
Postcode + plaats:
Telefoonnummer:
Mobiel nummer:
E-mailadres:
Betaling
Ik betaal maandelijks €44,95 per automatische incasso.
IBAN nummer :
Te name van:
Ik ontvang graag een factuur en betaal maandelijks €44,95, plus €2,50
administratiekosten
✓ Ik ga akkoord met de eenmalige aanvraag- en activatiekosten van €49,95.
✓ Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden, zoals gedeponeerd bij de kamer van
koophandel onder nummer 30197653.
✓ Ik maak gebruik van een modem in bruikleen.
✓ Ik ga akkoord met een looptijd van 12 maanden, daarna per maand opzegbaar.
✓ Levering onder voorbehoud van beschikbaarheid KPN.

Extra opties
Anti Virus

€5,00 per maand
(per stuk)

Bescherm uw computer tegen virussen en
malware en ga zorgeloos op internet.

Microsoft Office 365

€12,95 per maand

Office 365 bevat Word, Excel, PowerPoint,
Outlook en 1 TB opslag in OneDrive, te
gebruiken op maximaal 5 apparaten.

OneDrive back-up

€12,10 per maand

Al uw bestanden worden veilig
opgeslagen in een back-up.

Routermanagement

€6,05 per maand

De soft- en firmware van uw router wordt
actief bijgehouden, incl. back-ups van de
instellingen. Defecten en storingen worden
kosteloos voor u opgelost.

Installatie
Ik ontvang de producten graag per post en ik doe de installatie zelf.
Ik kies voor ontzorgen. Bootsystems installeert het voor € 69,95 bij thuis.

Datum:

Handtekening:

