Toptune Computerhulp voor thuis en op de zaak

Overeenkomst service contract (APK)
Contractnummer
Ingangsdatum
Naam
Adres
Postcode Woonplaats
Telefoonnummer
Email

:
:
:
:
:
:
:

(in te vullen door Toptune)

Waarom een service contract
Het is van groot belang, dat er goed onderhoud en technische ondersteuning wordt uitgevoerd
van uw computer(s) en randapparatuur. Door een service of een onderhoudscontract af te
sluiten, zorgt U ervoor, dat er zo min mogelijk virussen en slijtage in Uw systemen voorkomen.
Wanneer er een storing optreedt, kan ik U snel van dienst zijn. Er kan telefonisch melding
worden gedaan voor een afspraak of per email naar het emailadres APK@TOPTUNE.NL
Welke voordelen
Het service contract biedt een tal van voordelen op het gebied van allerlei computersystemen.
Het rechtstreekse telefoonnummer met Aad Mostert 070- 239 239 0, zodat ik gelijk een afspraak
kan maken.
•

U krijgt een voorkeursbehandeling omdat U een service contract heeft afgesloten. Ik help
U bij het verwijderen van diverse virussen, ongewenste e-mail ( spam). De service geldt
voor alle merken PC’s.

•

Het arbeidsloon is zeer aantrekkelijk, u betaald €15,00 per kwartier.

•

U heeft recht op één uur gratis bezoek per kalenderjaar. Toptune helpt ook op afstand
voor problemen waar ik niet voor langs hoef te komen door middel van Toptune Remote
Support, het tarief voor op afstand helpen bedraagt €15,00 per kwartier

•

De kosten van €7,50 worden automatisch door Toptune geïncasseerd.

•

Een afgesloten contract sluit u af voor een jaar, en wordt elk jaar stilzwijgend verlengd.

•

Opzegging kunt u eenvoudig doen door 30 dagen voor het verstrijken van de jaarlijkse
termijn, een email te sturen naar opzegging@toptune.nl

•

Deze service geldt alleen voor thuisgebruikers (particulieren)
Ik wil geen gebruik maken van de service hulp op afstand en betaal €6,= per

•

maand
Voor akkoord

Plaats

Datum

--------------------

------------------- ---------------------------

Toptune Computerhulp voor thuis en op de zaak

Doorlopende machtiging

:

SEPA

Naam ________________________________________________________________________________
Adres ________________________________________________________________________________
Postcode _____________
Incassant ID

Plaats ________________________

Land NEDERLAND

In te vullen door Toptune ________________________________________

Kenmerk machtiging computer onderhoudscontract _________________________
Reden betaling ____________________________________________________________________

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan:

Toptune __________________________________________________________________
Om doorlopende incasso opdrachten te sturen naar uw bank om een betaling van uw rekening af te schrijven en
aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van

Contractnummer : In te vullen door Toptune ___
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze later terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na
afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

IBAN

Plaats en datum ------------------------ -------------

Handtekening

_______________________
U kunt het ingevulde formulier inscannen en terug e-mailen naar
apk@toptune.nl.
Of u kunt het per post sturen naar:
Toptune
Haringkade 125
2584EC DEN HAAG
T.a.v. Aad Mostert

