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ABN Amro
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BTW
NL 8176 87 105 B01
Handelsregister 08 15 69 63
E-mail info@hi-computers.nl

Aanvraag Webhosting
Deze overeenkomst wordt aangegaan conform de algemene voorwaarden van HI-computers
(deze kunnen worden aangevraagd door een e-mail naar hosting@hi-computers.nl te
sturen.). Door ondertekening verklaart u dat u bekend bent met onze algemene
voorwaarden en dat u daarmee akkoord gaat. Deze gegevens moeten samen met een
geldig legitimatiebewijs gefaxt worden naar 0546 45 23 71.
Tevens verklaart de ondergetekende partij 18 jaar of ouder te zijn en garant te staan voor
een tijdige betaling.
Bedrijfsnaam :
Naam + voorletters :

Dhr. / Mevr. *

Adres :

Huisnummer :

Postcode :

Plaats :

Telefoon :

Fax :

E-mail :
* doorhalen wat niet van toepassing is

Maak hieronder een keuze welk hostingpakket u wilt. De bedragen zijn per maand en exclusief
BTW. De facturering zal jaarlijks plaatsvinden.
Pakket
Lite
Comfort
Business
Domeinnaam

Webspace
75MB
90MB
100MB
-

Dataverkeer
3GB
4GB
5GB
-

Mysql databases
1
3
Onbeperkt
-

Mailboxen
3
5
Onbeperkt
-

Prijs
€ 4,20
€ 5,50
€ 6,75
€ 1,25

Bij aanschaf van één van de bovenstaande pakketten is het domeinnaam inbegrepen.
Domeinnaam*:
*Indien u een .nl domeinnaam aanvraagt dient u tevens het registratiecontract .nl-domeinnaam te tekenen en
bij dit document te voegen.

Datum:

Plaats:

Handtekening:

HI Computers V.O.F. is ingeschreven in het handelsregister bij de KvK Twenthe en Salland onder Nr. 08 15 69 63.
Op al onze leveringen zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Voor zover u niet bekend of niet in uw bezit,
zullen wij u deze condities op uw eerste verzoek en kosteloos ter beschikking stellen.

