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1. Satelliet hardware (koopformule)
Complete schotelset voor interactieve hdtv met smartcard

€ 199.001

Complete schotelset voor interactieve hdtv met opnamefunctie met smartcard

€ 369.001

Interactieve hd-ontvanger met smartcard

€ 139.001

Interactieve hd-ontvanger met opnamefunctie met smartcard

€ 299.001

CI+ module met smartcard

€ 99.001

2. Satelliet hardware (huurformule)
Startpakket voor huur met smartcard of persoonlijke registratiecode (eenmalige
aanschafprijs)

€ 99.00

Upgrade fee bij huur

€ 30.00

Terugnamekost in geval van huur

€ 20.00

Maandelijkse huurprijs:
Huur hd-ontvanger

€ 3.95/maand2

Huur interactieve hd-ontvanger

€ 3.95/maand2

Huur hd-ontvanger met opnamefunctie

€ 7.95/maand2

Huur interactieve hd-ontvanger met opnamefunctie

€ 7.95/maand2

Huur Motionbox

€ 7.95/maand2

3. Antenne TV hardware (koopformule)
CI+ module met smartcard

€ 39.001

Decoder met CI+ module met smartcard

€ 99.001

4. Maandelijks abonnement bij satelliet-tv
Basic Light

€ 14.90/maand3

Basic

€ 17.90/maand3

Basic+

€ 24.90/maand3

Vakantie TV Activatie (per gebruikte maand)

€ 29.95/maand4
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Optioneel:
Extra Kaart

€ 2.50/maand5

Optie Man X

€ 7.95/maand

Optie erotiek (afhankelijk van je pakket)

Gratis

Optie Live TV (afhankelijk van je pakket)

Gratis

Internet & Bellen (incl. huur modem)

€ 34.05/maand6

5. Maandelijks abonnement bij Antenne TV
Antenne TV

€ 9.95/maand7

6. Eenmalige kosten
Activeringskost Digitale tv via satelliet bij abonnement Basic Light, Basic of Basic+
(n.v.t. bij huur)

€ 49.95

Registratievergoeding Digitale tv via satelliet bij abonnement Vakantie TV

€ 29.95

Activeringskost Antenne TV

€ 29.95

Activeringskost Internet & Bellen

€ 50.00

Verzendkost startpakket voor huur

€ 10.00

7. Overig
Standaardinstallatie
(enkel van toepassing bij satelliet-tv; ook bij herstelling en verhuis)

€ 120.00

Kost tweede betalingsherinnering

€ 25.00

Heractivatiekost na laattijdige betaling

€ 30.00

Verhuis telefoonlijn Internet & Bellen

€ 40.00

Heractivatiekost Internet & Bellen na stopzetting

€ 75.00

3

PRIJS- EN KOSTENTABEL

Volledige vervanging van gehuurd materiaal ten gevolge van veroorzaakte schade
door eigen toedoen of niet retour zenden van het huurmateriaal:
•

Hd-ontvanger

€ 129.00

•

Interactieve hd-ontvanger

€ 139.00

•

Interactieve hd-ontvanger met opnamefunctie

€ 299.00

•

Hd-ontvanger met opnamefunctie

•

Motionbox

•

Schotelantenne

•

Modem

€ 282.00
€ 282.00
€ 24.95
€ 169.00

Kosten in geval van vastgestelde schade na teruggave huurapparatuur:
•

Licht beschadigd

€ 15.00

•

Gematigd beschadigd

€ 35.00

•

Zwaar beschadigd

€ 75.00

Vervanging van de smartcard

€ 79.00

Gemiste bevestigde interventie door technieker voor Digitale tv via satelliet

€ 120.00

Gemiste bevestigde interventie door technieker voor Internet & Bellen

€ 30.00

Invorderingskosten (percentage van het verschuldigde bedrag)
Forfaitaire invorderingskosten (eenmalig) met een minimum van € 35.00

15 %

Intrest (op dagelijkse basis, beginnend vanaf opening dossier t.e.m. de volledige
terugbetaling)

1 % per maand

1 Incl. Bebat, Recupel en Auvibeltaks van €13.00 (Auvibeltaks is enkel van toepassing op de hd-ontvanger met opnamefunctie). Excl. abonnement en installatie.
2 Maandelijkse huurprijs van de ontvangstmaterialen (incl. Bebat, Recupel, excl. Startpakket voor huur, verzending en installatie). Het huurcontract wordt afgesloten voor een periode van
minimaal 24 maanden. Het startpakket voor huur wordt aangeboden aan de adviesverkoopprijs van € 99.00 en dient aangeschaft te worden bij de keuze voor het huurmodel.
3 Excl. eenmalige activatiekost van €49.95 (niet van toepassing in geval van huur) en hardware.
4 Excl. eenmalige registratievergoeding van €29.95.
5 Excl. eenmalige activatiekost van €49.95 (niet van toepassing in geval van huur) en hardware/smartcard.
6 Excl. eenmalige activatiekost van €50.00.
7 Excl. eenmalige activatiekost van €29.95 en hardware.

