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Actievoorwaarden  

Internet en TV Voordelig, Internet en TV Slim, Internet en TV Snel glasvezelpakketten 
van Caiway 
 
Ingangsdatum: 12 oktober 2020 
 
Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de volgende glasvezelpakketten van 
Caiway: Internet en TV Voordelig, Internet en TV Slim en Internet en TV Snel. 

Deze actievoorwaarden gelden in aanvulling op de Algemene Voorwaarden van Caiway  
(kijk hiervoor, en voor tarieven op www.caiway.nl/voorwaarden). 
 
Actieaanbod  
Voor alle bestellingen van een Internet en TV glasvezelpakket geldt: 

- Indien de klant die op het moment van bestellen een Alles-in-1HD Easy abonnement of 

Alles-in-1HD Relax abonnement afneemt, kiest voor een Internet en TV Voordelig, Internet 
en TV Slim of Internet en TV Snel pakket, betaalt de klant de eerste 3 maanden € 35,- per 
maand. Na 3 maanden betaalt de klant het dan geldende tarief per maand.  

- De eenmalige verzend- en administratiekosten t.w.v. € 19,95 worden niet in rekening 
gebracht 

- De klant kan ervoor kiezen de installatie door een monteur à € 85,- gratis te laten 
verzorgen 

- Indien de klant bij gelijktijdige bestelling van het Internet en TV glasvezelpakket Veilig 
Internet 1, Veilig Internet 3 of Veilig Internet 6 bestelt, ontvangt de klant Veilig Internet 1, 
Veilig Internet 3 of Veilig Internet 6 de eerste twee maanden gratis. Daarna betaalt de 
klant het dan geldende reguliere abonnementstarief per maand 

- Indien de klant bij gelijktijdige bestelling van het Internet en TV glasvezelpakket Plus TV 
bestelt, ontvangt de klant Plus TV de eerste twee maanden gratis. Daarna betaalt de klant 
het dan geldende reguliere abonnementstarief per maand 

 
 

Voorwaarden  

1. Het aanbod geldt voor klanten van Caiway die op het moment van bestellen van het 

glasvezelpakket een Alles-in-1HD Easy pakket of een Alles-in-1HD Relax via Caiway afnemen. 
 

2. Het aanbod geldt niet voor klanten woonachtig op een adres waaraan een vastrechtvergoeding 
is gekoppeld of adressen die deel uitmaken van een vraagbundelingscampagne. 

 

3. Het aanbod geldt in de periode 12 oktober 2020 t/m 30 november 2020. 

 

4. Als uiterste ingangsdatum van het abonnement geldt 31 december 2020. 

 
5. Per klant kan er binnen de actieperiode eenmalig gebruik worden gemaakt van dit aanbod.  

 

6. De actie geldt niet in combinatie met eventuele andere acties.  
 
7. De klant kan alleen gebruikmaken van deze actie als het abonnement op het adres door 

Caiway geleverd kan worden. De actie en de actievoorwaarden kunnen verschillen per adres. 
 
8. Caiway kan de actieperiode verkorten of verlengen. Caiway behoudt zich het recht voor om 

deze actievoorwaarden te wijzigen. De betreffende klanten worden hierover geïnformeerd.  

 
 
 


