
TELEFONIE 

 

 

In uw nieuwe woning is een internet-telefoonaansluiting aanwezig van triAV. Deze digitale 

telefoontechniek heet VoIP (Voice over IP). Om u maximaal te ontzorgen bieden wij u aan: 
 

• Op de gewenste installatie dag een werkende telefoon in uw nieuwe woning 

• Omzetten van uw huidige telefoonnummer (indien het netnummer hetzelfde blijft) 

• Maandelijks opzegbaar 

• Onbeperkt bellen in Nederland 

o Zowel naar vast als ook naar mobiele nummers 

 
 

Wat kost dit? 

Eénmalig € 105,00 voor een nieuwe telefoonverbinding – heel eenvoudig in gebruik.  
 

• Installeren en programmeren van een digitale omvormer om bestaande analoog 

toestel aan te sluiten. 

• Inclusief indien gewenst nummerovername 

• De omvormer is direct bij uw verhuizing klaar voor gebruik 

• Inclusief administratiekosten. 

 
Maandelijks € 25,– op basis van automatische incasso 

• Vastrechtkosten 

• Onbeperkt bellen binnen Nederland - zowel naar vaste als naar mobiele nummers 

• Volledige service en onderhoud 

 

 
Wilt u geen eigen toestel plaatsen maar een nieuw draadloos of vast toestel dan 

hebben wij de volgende beschikbaar welke grotere toetsen heeft, een groot formaat scherm 

en duidelijke verlichting. Bij het draadloze toestel programmeren wij de eerste 10 nummer 
gratis in het toestel, Bi de vaste kunnen we de drie knoppen voor u voor programmeren. 

 

 

€ 174,50          € 110,-  



 

 

 
 

 

 
Ja ik wil gebruik maken van deze aanbieding: 

 

 
 

Naam: __________________________________ 

Nieuwe adres: __________________________________ 

Telefoonnummer: ______________________ Contactpersoon: ________________________ 

Bestaand of Nieuw toestel: ______________________________ 

Datum verhuizing/ gewenste aansluitdatum: __________________________________ 

Email adres voor factuur: _________________________________________________ 

 

 

 

 

In het geval van nummer overname horen we graag van u met welke gegevens het 

telefoonnummer bekend staat bij uw huidige provider, zodat we het overstappen zo 

gemakkelijk mogelijk kunnen maken. (Kopie factuur meesturen is ook een optie): 

 

Uw tenaamstelling bij huidige provider: __________________________________ 

Oude postcode en huisnummer: __________________________________ 

Over te nemen telefoonnummer: __________________________________ 

 

 

Dit formulier kan gemaild of opgestuurd worden naar: taas@triav.nl 
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Bankgegevens ondertekende 

 
IBAN-nummer:   ____________________________________________________________ 

 

Bank:     ____________________________________________________________ 
 

Plaats:     ____________________________________________________________ 

 
Tenaamstelling rekening:  ____________________________________________________________ 

 

 
 

Ondertekening 
 
Ondergetekende verleent hierbij, tot wederopzegging, aan myfix toestemming om van zijn/haar hierboven 
vermelde bankrekening bedragen af te schrijven voor het maandelijkse telecom abonnement. Abonnement heeft 
een opzegtermijn van 1 maand uitgaande van de 28e in een kalendermaand. Ondergetekende machtigt myfix ook 
tot het overnemen van het ingevoerde telefoonnummer. Geïncasseerde bedragen kunnen tot maximaal 8 weken 
na de incasso datum worden ingetrokken (gestorneerd). 

 

 

Plaats,      datum    handtekening 

 
 

 

 
__________________    ______________ ___  ______________________ 

 

 
 

In uw nieuwe woning is ook een Televisie aansluiting aanwezig van triAV. 

Naast de 100 zenders waaronder, 12 regionaal, 17 Radio en 21 Kerk zenders, is uw 
zenderpakket uit te breiden met alle sportzenders: 

 

1. ESPN1 HD 

2. ESPN2 HD 

3. ESPN3 HD 

4. ESPN4 HD 

5. ESPN5 HD 

6. Ziggo Sport Select 

7. Ziggo Sport Voetbal 

8. Ziggo Sport Golf 

9. Ziggo Sport Racing 

10. Ziggo Sport Extra 1 

11. Ziggo Sport Extra 2 

 

Wat kost dit? 

Maandelijks € 16,00 voor het volledige extra Sport zenderpakket. 

 
IK WIL GRAAG OOK DE SPORTZENDERS ONTVANGEN. 
 (Vink aan indien van toepassing)  



In het geval van aanschaf nieuwe draadloze VOIP-toestel zoals hierboven vermeld. 

Kunt u hieronder de voor te programmeren nummers aangeven, voor het vaste toestel kunt u 

de eerste 3 regels gebruiken: 
 

NAAM    TELEFOONNUMMER (incl. kengetal) 

 

1. ______________________________________________________________________ 

 
2. ______________________________________________________________________ 

 

3. ______________________________________________________________________ 
 

4. ______________________________________________________________________ 

 
5. ______________________________________________________________________ 

 

6. ______________________________________________________________________ 
 

7. ______________________________________________________________________ 

 
8. ______________________________________________________________________ 

 

9. ______________________________________________________________________ 
 

10. ______________________________________________________________________ 
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