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Verschil Gratis en Betaald:
Er zit een groot verschil tussen gratis WiFi en internet – WiFi waar u voor moet betalen. 
Het opzetten van internet voor klanten zoals u kent bij cafes restaurants, vliegvelden ed kost een boel geld. 
Vaak wordt hierop bespaard en wordt er niet nagedacht over de veiligheid van de klant zijn gratis WiFi Internet! 
Wij raden u dan ook uit ervaring af gebruik te maken van netwerken waar geen wachtwoorden op zitten of 
wachtwoorden die dagen lang het zelfde zijn. Het kan uw telefoon, tablet of laptop wel degelijk beschadigen. 
Zie hiervoor meedere onderzoeken op internet of bij ons in de winkel.

WiFi Thuis::
Wij installeren bij u thuis een ontvanger welke buiten aan het balkon danwel muur komt. 
Deze wordt doormiddel van 1 kabel maximaal 3 meter bij standaard installatie verbonden met de WiFi Router. 
De WiFi Router is het kastje waar u met uw apparaten verbinding mee maakt. 
Deze heeft een eigen netwerknaam en een uniek wachtwoord.
Hiermee creëren wij een beveiligd WiFi netwerk voor uw apparaten in uw huis.
De beveiliging is dermate hoog dat bij hack pogingen dan wel pogingen van Spyware ons systeem u zal
blokkeren. Dit is een veiligheidsmaatregel die wij hanteren uit voorzorg voor eventuele ellende.
Helaas kan ook onze beveiliging niet alle ellende van het internet aan, wij adviseren u dan ook om niet op duistere
websites te gaan en als u naar de bankzaken wilt bijvoorbeeld niet de website van de bank in google in te typen.
Het opnieuw activeren zal gebeuren door het plaatsen van een nieuwe ontvanger.
Daar ons systeem nog niet is ingericht op heractivatie op afstand.

Huren, Bruikleen, Kosten en Betalen:
Gehuurde of in bruikleen verkregen producten zijn en blijven ons eigendom.
Hiervoor dient ook een borg te worden betaald, contant bij installatie / aflevering.
De betaalde borg wordt per direct terug betaald bij het ontvangen van de goederen in goede staat .

De prijzen zijn inbegrepen in de totaal prijs welke u betaald per maand, of per jaar. 
Mocht u een korting krijgen omdat u voor 12 maanden tekent en toch eerder als wilt stoppen, dan kan het zijn dat 
wij u de korting alsnog factureren.

Prijzen zijn exclusief eventuele bijkomende factuurkosten, betaalmiddel kosten.
Korting bij jaarafname vooruit betalen  is 2 maanden korting!
Wij kunnen de internet ontvanger en router ook compleet programmeren en leveren zodat u deze zelf kunt
monteren en direct kunt internetten zonder installatiekosten!

Het is de bedoeling dat u elke maand vooruit betaald, dus voor elke 1ste van de maand dient het bedrag bij ons 
binnen te zijn, dat kan in de winkel, per bank of Paypal.
Mocht uw betaling niet binnen zijn op de afgesproken dag kan het zijn dat u wordt geblokkeerd. 
Indien om welke reden dan ook niet betaald kan worden, gelieve dit met ons te overleggen.

Storingen:
Storingen kunnen overal voorkomen, maar we zitten er niet op te wachten net als u. 
Mocht u ergens van hinder ondervinden dan horen wij dat graag aangezien wij dan actie kunnen ondernemen! 
Bij de installatie wordt ook uitgelegd hoe u kunt zien of er storing aan onze kant is of aan uw kant, mocht u 
twijfelen bel gerust we denken met u mee. 
Indien een storing aan onze kant optreed zullen wij alles op alles zetten om deze zo snel mogelijk te verhelpen. 
Mocht het zo zijn dat er een storing aan uw kant is met uw eigen laptop oid. Dan kunnen wij een afspraak maken 
en tegen vergoeding het probleem oplossen. 


