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Facturatie 

 

Hoe kan ik mijn facturen online bekijken? 

 

Log in op uw online ACN Selfcare account en u kunt uw actuele en oude facturen bekijken, 

afdrukken en downloaden en uw betalingsgegevens controleren. 

 

Kunt u uitleg geven bij mijn factuur? 

 

 

A. Eerste factuur 

Uw eerste factuur betreft de eenmalige kosten voor de hardware in uw bestelling:  

a. De verzendkosten zijn de leveringskosten voor uw installatiepakket, d.w.z. modem en/of tv-

ontvanger. 

b. De breedbandactivatiekosten betreffen de kosten voor installatie van uw dienst. 

c. Als u ook andere hardware zoals draadloze Powerline-connectors, bestelt, zult u de 

bijbehorende kosten ook op uw factuur zien staan. 
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B. Maandfactuur 

Uw maandfactuur zal een aantal of al deze posten bevatten, afhankelijk van de opties in uw 

abonnement: 

a. De maandelijkse kosten voor KPN Interactieve tv, als u een ACN Alles-in-1 pakket hebt 

b. De maandelijkse kosten voor ACN Internet en Telefonie  

c. De maandelijkse kosten voor extra opties die u aan uw dienst hebt toegevoegd, zoals 

extra tv-pakketten en/of ACN Call Extra 

d. Telefoonverbruik en bijbehorende kosten 

e. Kosten voor bestelde Alles-in-1 films op aanvraag  

f. Uw vorige saldo 

g. Als u nummerbehoud hebt aangevraagd zullen de kosten hiervoor op uw eerste 

maandfactuur worden vermeld. 

 

 

 

Belangrijk: 

 De prijzen in bovengenoemde factuur zijn uitsluitend illustratief. 

 Uw eerste maandfactuur kan meer maandelijkse kosten dan normaal omvatten, 

afhankelijk van de datum van de activatie van uw dienst en de facturatieronde.  
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Betalingen 

 

Welke betalingswijzen kan ik kiezen? 

 

U kunt kiezen uit verschillende betalingswijzen, maar wij adviseren u te kiezen voor 

automatische incasso. 

 

Voor betaling eenmalige startkosten 

 MasterCard, VISA, VISA Electron 

 iDeal 

 Click and Buy 

 

Voor betaling maandelijks terugkerende kosten 

 MasterCard, VISA, VISA Electron 

 Automatische incasso 

 iDeal 

 Click and Buy 

 Giro 

 

Voor bankoverschrijvingen 

Naam: ACN Europe B.V. 

IBAN: NL45DEUT0265190304 

BIC: DEUTNL2A 

Rekeningnr: 265190304 

 

 

Belangrijk: 

Als u voor een andere betalingswijze dan Creditcard, Debitcard of Automatische Incasso kiest, 

zullen er € 2,00 administratiekosten in rekening worden gebracht.  
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Beheer van uw Account 

 

Hoe kan ik mijn accountgegevens wijzigen? 

 

U kunt uw factuurnaam, factuuradres of e-mailadres eenvoudig wijzigen via uw ACN Selfcare 

account op onze website of door contact op de nemen met de Klantenservice hier. 

 

Hoe kan ik mijn ACN Alles-in-1 of ACN Internet en Telefoniedienst 

beëindigen? 

 

ACN Alles-in-1 en ACN Internet en Telefonie worden afgesloten voor een periode van 12 

maanden. Als u uw ACN Alles-in-1 of ACN Internet en Telefoniedienst wilt beëindigen, zijn hier 

mogelijk extra kosten aan verbonden, afhankelijk van de status van uw contract. 

 

Ik wil mijn dienst beëindigen vóór het einde van de periode van 12 maanden 

Als u uw dienst vóór het einde van uw contractperiode van 12 maanden wilt beëindigen, zult u 

de maandelijkse kosten voor de resterende maanden plus een bedrag voor deactivering 

moeten betalen. Meer informatie is te vinden in onze Prijslijst 

 

Ik wil mijn dienst beëindigen na het einde van de contractperiode van 12 maanden 

Als u uw dienst wilt beëindigen na het einde van de contractperiode van 12 maanden, kunt u 

dat, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand, doen door contact op te nemen 

met onze Klantenservice. U betaalt geen extra kosten. 

U kunt contact opnemen met onze Klantenservice via het online contactformulier. 

 

  

http://myacn.eu/NL_NL/broadbandbundle.html
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Verhuizing 

 

Ik ga verhuizen. Hoe kan ik mijn ACN Alles-in-1 of ACN Internet en 

Telefoniedienst verplaatsen naar mijn nieuwe adres? 

 

U kunt uw ACN Alles-in-1 of ACN Internet en Telefonie heel eenvoudig verhuizen naar uw 

nieuwe adres via het online formulier in uw ACN Selfcare account. U kunt ons ook op de 

hoogte stellen van uw verhuizing door contact op te nemen met de Klantenservice door een 

e-mail te sturen naar Nederland.digitaal@myacn.nl. 

 

Om uw aanvraag te kunnen verwerken, hebben wij de volgende informatie nodig: 

 Uw ACN klantnummer: 

 Uw nieuwe adres 

 Uw voorlopige verhuisdatum 

 

Zodra we uw aanvraag hebben ontvangen, zullen we u laten weten of we ACN Alles-in-1 of 

ACN Internet en Telefonie ook op uw nieuwe adres kunnen leveren. In de meeste gevallen 

zullen we ACN Alles-in-1 of ACN Internet en Telefonie kunnen blijven leveren, maar we moeten 

eerst de details controleren. Ga voor actuele prijzen naar myacn.eu. 

 

Blijft mijn dienst hetzelfde als ik verhuis? 

 

Zolang alle opties beschikbaar zijn op uw nieuwe adres, zullen uw huidige prijzen en extra's 

worden verhuisd en geactiveerd. We zullen u laten weten wanneer we de gegevens van uw 

nieuwe adres hebben gecontroleerd. 

 

Kan ik mijn telefoonnummer behouden als ik ga verhuizen?  

 

Ja, u kunt uw telefoonnummer behouden als wij ACN Alles-in-1 of ACN Internet en Telefonie 

kunnen leveren. 

mailto:Nederland.digitaal@myacn.nl
http://www.myacn.eu/NL_NL/broadbandbundle_tv.html


 

Hoe lang duur het voordat mijn diensten zijn overgeschakeld naar mijn 

nieuwe adres? 

 

We doen ons best om uw ACN Alles-in-1 of ACN Internet en Telefonie zo snel mogelijk te activeren. Het 

kan maximaal twee weken duren om de nodige voorbereidingen te treffen en u op uw nieuwe adres 

aangesloten te krijgen. 
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