Tarieven Zorgcentrum De Kooimeer
Per 1 oktober 2012
Maandelijkse abonnementskosten voor de Standaard pakketten:
Telefoonabonnement
Plus Bellen
(Onbeperkt gratis bellen naar vaste nummers binnen Nederland)
Plus Bellen & Mobiel (Onbeperkt gratis bellen naar vaste en mobiele nummers binnen Nederland)
Kabeltelevisieabonnement
Internetaansluiting
Voordeelpakket A (kabeltelevisie + telefoon)
Voordeelpakket B (kabeltelevisie + internet)
Voordeelpakket C (telefoon + internet)
Superpakket
(telefoon + internet + kabeltelevisie)

€
€
€
€
€
€
€
€
€

14,48 per maand
7,50 per maand
15,00 per maand
9,66 per maand
24,91 per maand
21,86 per maand
31,27 per maand
33,30 per maand
35,59 per maand

€
€
€
€
€
€

0,04
0,03 per minuut
0,02 per minuut
0,01 per minuut
gratis!
0,04 per minuut
0,02 per minuut

€
€
€

0,18 per minuut
0,16 per minuut
0,16 per minuut

Bij machtiging tot automatische incasso geen incasso kosten
Incassokosten bij betalingen door middel van acceptgiro

€

1,75 per factuur

Éénmalige kosten:
Aansluitkosten
Inregelen televisietoestel (indien gewenst)
Inregelen tweede televisietoestel
Aanmaken extra telefoon- of kabeltelevisieaansluiting
Voorrijkosten, (gratis indien de storing niet aan de abonnee te verwijten is)
Gedetailleerde telefoonrekening
Wijzigingskosten t.b.v. aanpassingen in het abonnement
Verhuiskosten (binnen het Lijbrandt netwerk)

€
€
€
€
€
€
€
€

Gesprekskosten bij een telefoon abonnement:
Starttarief
(per gesprek binnen Nederland):
Binnengebied * overdag (08:00 – 19:00):
Binnengebied * daluren (19:00 – 24:00):
Binnengebied * nacht
(00:00 – 08:00):
Binnengebied * weekend:
Buitengebied
overdag (08:00 – 19:00):
Buitengebied
daluren (19:00 – 08:00):
Vast naar mobiel bellen:
Vast naar mobiel overdag (08:00 – 20:00):
Vast naar mobiel daluren: (20:00 – 08:00):
Vast naar mobiel weekend:

**
**
**
**
**

**
**
**

Bellen naar het buitenland:
Gesprekstarieven buitenland worden op aanvraag kosteloos toegezonden

20,00
30,00
17,50
85,00
40,00
4,00
20,00
20,00

Vermelde bedragen zijn inclusief 21% BTW.
Telefoongesprekken met andere Lijbrandt telefoonaansluitingen binnen
uw wooncomplex zijn, 24 uur per dag, 7 dagen per week geheel gratis ***
* Het binnengebied betreft de navolgende netnummers: 0226, 0229, 0251, 072, en 075.
** Gesprekskosten worden per seconde berekend
*** Toestelnummer zonder netnummer kiezen
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