
Stap nu over op 
zakelijk onbeperkt 

bellen van Z!N!
Nationaal, mobiel én internationaal onbeperkt bellen!

15%Altijd 15%

goedkoper!

Altijd 15% goedkoper dan uw huidige telecom provider én 
bovendien belt u voortaan onbeperkt!

* Prijzen zijn exclusief BTW. Dean ISDN Unlimited bellen geldt voor bellen naar alle  vaste en mobiele nummers voor binnenlandse en buitenlandse bestemmingen (uitgezonderd zijn “speciaalnummers”, zoals 
0900/0906/0909/084/087/06760/servicenummers/satellietnummers). Het betreft een overeenkomst voor 24 maanden. Voor Dean ISDN Unlimited wordt een Fair Use Policy gehanteerd. Bij excessief gebruik (een 
overschrijding van het belverkeer van meer dan 100% t.o.v. de laatste factuur van de latende provider) worden de bij Dean Connect geldende minuutprijzen in rekening gebracht (zie www.deanconnect.nl voor de 
volledige Fair Use Policy). Dean Connect behoudt zich het recht voor om opdrachten niet te accepteren. De actie geldt alleen voor nieuwe klanten. Zie voor meer informatie www.deanconnect.nl. De campagne “Dean 
ISDN Unlimited” is eindig, vraag Z!N Telecom naar de geldigheid van de campagne.  

+ onbeperkt bellen

ONGEKENDE SERVICE! ENORME BESPARING!Z!N telecom leest voor u tussen de regels door!

Tijdelijke actie

Dean ISDN Unlimited!

Meld u aan en
bespaar direct fors op uw belkosten!

(aanmeldformulier Z.O.Z.)



10ZINTE001Z!N Telecom

* Prijzen zijn exclusief BTW. Dean ISDN Unlimited bellen geldt voor bellen naar alle  vaste en mobiele nummers voor binnenlandse en buitenlandse bestemmingen (uitgezonderd zijn “speciaalnummers”, zoals 0900/0906/0909/084/087/06760/
servicenummers/satellietnummers). Het betreft een overeenkomst voor 24 maanden. Voor Dean ISDN Unlimited wordt een Fair Use Policy gehanteerd. Bij excessief gebruik (een overschrijding van het belverkeer van meer dan 100% t.o.v. de laatste 
factuur van de latende provider) worden de bij Dean Connect geldende minuutprijzen in rekening gebracht (zie www.deanconnect.nl voor de volledige Fair Use Policy). Dean Connect behoudt zich het recht voor om opdrachten niet te accepteren. De 
actie geldt alleen voor nieuwe klanten. Zie voor meer informatie www.deanconnect.nl. De campagne “Dean ISDN Unlimited” is eindig, vraag Z!N Telecom naar de geldigheid van de campagne.  

Ik verklaar hierbij tekenbevoegd te zijn voor bovengenoemd bedrijf en verklaar de algemene voorwaarden van Dean Connect B.V. (zie www.deanconnect.nl) gelezen te hebben 
en ga hiermee akkoord. Tevens machtig ik Dean Connect B.V. om namens ons alle handelingen te verrichten (waaronder bijvoorbeeld: het opvragen van de einddata van het 
contract, telefoonnummers en zogenaamde KRAK-lijsten), die nodig zijn om de telecomdienst(en) over te zetten naar Dean Connect B.V..

Naam : _______________________________ Handtekening

Plaats : _______________________________

Datum : _______________________________

        Hierbij machtig ik Dean Connect B.V. om middels automatische incasso te incasseren.

IBAN : 

Bank Identificatie [BIC]
*Geen verplicht veld bij Nederlands IBAN.

:

Naam rekeninghouder : _______________________________

LN

Dealernaam : _______________________________ Dealercode : _______________________________

Bedrijfsnaam : _______________________________ Adres : _______________________________

KvK-nummer : _______________________________ Postcode en woonplaats : _______________________________

Ik ontvang de maandelijkse facturen kosteloos per e-mail. Ik wens tevens de facturen per post te ontvangen (kosten bedragen €2,50 per factuur per maand).

Tenaamstelling : _______________________________ Factuuradres : _______________________________

E-mailadres : _______________________________ Postcode en woonplaats : _______________________________

Naam contactpersoon : _______________________________ Telefoonnummer : _______________________________

E-mailadres : _______________________________ Mobiel nummer : _______________________________

Ik geef toestemming om enkele keren per jaar een nieuwsbrief te ontvangen op het bovenstaande e-mailadres.

Einddatum huidige contract     : _____________________________

Aanmeldformulier - Dean ISDN Unlimited

Klantgegevens

Contactpersoon

Dealergegevens

Factuurgegevens

Dean ISDN Unlimited

Automatische incasso

Voor akkoord

ONGEKENDE SERVICE! ENORME BESPARING!
Dean Connect B.V. | Postbus 206 | 2400 AE  Alphen a/d Rijn | verkoop@deanconnect.nl | Tel. 085-1110852 | Fax. 085-1110888 | www.deanconnect.nl
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Dean ISDN Unlimited* (15% korting)

Opdrachten graag samen met een recente factuur van uw huidige leverancier indienen.


