Nederland
Het vastelijnabonnement van ACN en extra diensten
Met ingang van 25 juli 2018
Meld u aan voor het vastelijnabonnement van ACN in combinatie met elk van onze belpakketten zodat u voor al
uw maandelijkse belkosten nog slechts ÃCN factuur ontvangt. De tarieven zijn weergegeven in euro's, incl. 21%
BTW. Alle maandelijkse kosten worden vooraf gefactureerd. Alle eenmalige kosten worden achteraf berekend.
Voor meer informatie over onze de diensten die beschikbaar zijn in combinatie met het vastelijnabonnement,
verwijzen wij u naar het document Extra diensten op www.myacn.eu. Het vastelijnabonnement van ACN is alleen
beschikbaar in combinatie met onze CPS-dienst.

Het vastelijnabonnement van ACN
Analoog

Per maand

22.20

ISDN 1 of 2

Per maand

30.20

Extra ISDN 2-nummer per nummer (de eerste 4 nummers zijn gratis)

Per maand

0.51

ISDN sub-addressering per nummer

Per maand

10.32

Inclusieve diensten, zonder extra kosten
Voor deze diensten behorende bij het vastelijnabonnement worden geen extra kosten gerekend. Echter, het gebruik van deze
diensten kan extra belkosten tot gevolg hebben.

Blokkering nummerweergave
Collect call1
Doorschakelen (direct of vertraagd)2

0,00

Diensten die op verzoek worden geactiveerd, zonder extra kosten
Om van de volgende diensten gebruik te kunnen maken, neemt u contact op met de klantenservice van ACN.

Permanente blokkering nummerweergave
Nummerblokkering – internationaal
Nummerblokkering – 0900, 0906 en 0909 nummers

0,00

Extra diensten
Voor de volgende extra diensten wordt een maandelijks bedrag in rekening gebracht. Deze diensten kunt u activeren door
contact op te nemen met de klantenservice van ACN. Deze diensten hoeft u niet te bestellen indien u gebruikmaakt van ISDN
1 of 2, omdat de diensten daarbij zonder extra kosten inclusief zijn.

Wisselgesprek
Nummerweergave

Per maand
Per maand

1,16
1,16

Eenmalige diensten
Voor de volgende diensten geldt een eenmalige bijdrage. Deze diensten kunt u activeren door contact op te nemen met de
klantenservice van ACN.

Wijziging nummer
Verhuizing/Vestiging elders (analoge lijn)
Verhuizing/Vestiging elders (ISDN 1-lijn)
Verhuizing/Vestiging elders (ISDN 2-lijn)
Installatie van nieuwe lijn (enkel analoog)
Lijnomzetting - ISDN 1 naar analoog
Lijnomzetting - ISDN 1 naar analoog bij verhuizing
Lijnomzetting - ISDN 2 naar analoog bij verhuizing
Extra ISDN-nummers (ISDN 2) per nummer (de eerste 4 nummers zijn
gratis)
Verwijderen van ISDN-nummer per nummer
Sub-adressering (ISDN 2)
1

21.35
25.42
25.42
25.42
48.34
76.27
76.27
88.20
88.20
FREE
20.55

Raadpleeg het document Extra diensten op www.myacn.eu voor meer informatie over de kosten behorende bij deze dienst.
Doorgeschakelde oproepen worden gefactureerd volgens de van toepassing zijnde tarieven en factureringsmechanismen per
geselecteerd belpakket voor de bestemming waarnaar de oproep wordt doorgeschakeld.
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