
   
Voorwaarden Alles-in-1 Consumenten 2016 

 De Alles-in-1 pakketten, hierna Alles-in-1,  van ZeelandNet bestaat uit radio & televisie van DELTA 
Kabelcomfort, Internet en Digitale Telefonie van ZeelandNet. 

 Alles-in-1 is alleen mogelijk als u in het verzorgingsgebied van DELTA woont en over een werkende radio- en 
tv-aansluiting beschikt met een volledig kabelabonnement bij ZeelandNet B.V. h.o.d.n. DELTA Kabelcomfort.  

 U gaat een contract aan voor Alles-in-1 (internet, digitale telefonie en televisie (kabel) voor één (1) jaar of 
twee (2 jaar), ingaande per de datum dat alle diensten beschikbaar zijn. Na het verstrijken van de initiële 
periode wordt de overeenkomst omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd, wat u maandelijks kunt 
opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand.  

 Bij beëindiging van het Alles-in-1 contract binnen de initiële periode, wordt een afkoopsom voor het 
abonnement berekend, namelijk het maandbedrag maal het aantal resterende contractmaanden.  

 De Alles-in-1 abonnementsprijs is inclusief het televisieabonnement dat u maandelijks via de maandnota van 
DELTA Kabelcomfort betaalt (€ 19,95 per maand inclusief btw vanaf 1 september 2016 onder voorbehoud 
van toekomstige prijswijzigingen).  

 Betaling van Alles-in-1 gecorrigeerd met het televisieabonnement wordt maandelijks automatisch 
geïncasseerd. De factuur is beschikbaar op uw Persoonlijke informatie Pagina (PiP). 

 Om gebruik te kunnen maken van DELTA Digitale televisie dient u zelf te zorgen voor de benodigde 
apparatuur, zoals een digitale ontvanger of CI+ module met smartcard. 

 Deze voorwaarden zijn naast de Algemene voorwaarden kabel 2010, Algemene voorwaarden Alles-in-1, 
Algemene voorwaarden en Gebruikersvoorwaarden ZeelandNet Internet, Voorwaarden ZeelandNet Digitale 
Telefonie en Algemene voorwaarden DELTA Digitale Televisie van toepassing op de aanbieding en levering 
van de betrokken diensten. Door aanmelding verklaart u zich akkoord met deze voorwaarden. In geval van 
tegenstrijdigheden tussen het bepaalde in de voorwaarden Alles-in-1 Consumenten 2016 en de hiervoor 
genoemde voorwaarden, prevaleert het bepaalde in deze voorwaarden Alles-in-1 Consumenten 2016. 

 Deze voorwaarden kunt u altijd nalezen op www.delta.nl/klantenservice/downloads. Op deze voorwaarden is 
Nederlands recht van toepassing. De wijze van uitleg van de voorwaarden door ZeelandNet is bindend.  

 In voorkomende gevallen (uitsluitend ter beoordeling van ZeelandNet) heeft ZeelandNet het recht om deze 
voorwaarden tussentijds te wijzigen of alle activiteiten m.b.t. Alles-in-1 zonder opgaaf van redenen voortijdig 
te beëindigen. Dit heeft geen gevolgen voor de reeds gesloten leveringsovereenkomsten die voor intrekking 
of wijziging van de actie zijn afgesloten. In deze gevallen kan geen aanspraak gemaakt worden op enige 
(schade)vergoeding.  

 In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door ZeelandNet. 

 

Overstappen met internet, telefonie en/of tv  

 Bij de meeste aanbieders heeft u een opzegtermijn van een maand, indien u al langer dan een jaar klant bent. 
Het is belangrijk dat de einddatum van uw huidige abonnement aansluit op, of ligt vóór, de begindatum van 
uw nieuwe contract; hiermee voorkomt u dubbele kosten. De voorwaarden kunnen per dienst en/of per 
aanbieder verschillen. Het is mogelijk dat uw huidige aanbieder een afkoopsom in rekening brengt wanneer 
uw abonnement vóór het einde van de contractdatum beëindigd wordt. Informeer naar de voorwaarden bij uw 
huidige aanbieder.  

 Bij een overstap naar DELTA is het mogelijk uw huidige telefoonnummer te behouden. Om dit aan te vragen, 
voert u de gegevens van uw huidige aansluiting in bij uw aanvraag. DELTA vraagt vervolgens de overstap 
aan bij uw huidige telefonieaanbieder. Zeg niet zelf uw telefonieabonnement bij uw huidige aanbieder op, 
omdat dan de overstap van uw telefoonnummer naar DELTA niet meer uitgevoerd kan worden. De aanvraag 
voor overstap met behoud van uw telefoonnummer leidt bij uw huidige telefonieaanbieder automatisch tot 
opzegging van het basis telefonieabonnement (meestal per de datum van overzetting van het 
telefoonnummer), eventuele extra abonnementen dient u zelf op te zeggen.  

 Het meenemen van uw huidige telefoonnummer naar DELTA kan ook wanneer op die telefoonlijn ADSL actief 
is. U dient dan na de overstap zelf het ADSL abonnement te beëindigen.  

 U dient zelf het internet-of televisieabonnement te beëindigen bij uw huidige aanbieder (meestal per de datum 
van overzetting van het telefoonnummer), eventuele extra abonnementen dient u zelf op te zeggen.  

 


