Abonnementen en tarieven
Abonnement
JOYNE Travel Lite 1 maand
JOYNE Travel Lite 3 maanden
JOYNE Travel Lite 6 maanden
JOYNE Travel Lite jaarabonnement

€
€
€
€

Kosten per maand
30
20
15
13

€
€
€
€

Kosten per jaar*
30
60
90
156

* Exclusief éénmalige registratiekosten à € 30
JOYNE Travel Lite 1, 3 en 6 maanden worden vooraf ineens gefactureerd via iDeal. Bij verlenging worden geen registratiekosten
in rekening gebracht.
JOYNE Travel Lite jaarabonnement: één maandbedrag en de registratiekosten worden vooraf via iDeal in rekening gebracht,
daarna wordt maandelijks geïncasseerd.

Abonnement
JOYNE Basis 1 maand
JOYNE Basis 3 maanden
JOYNE Basis 6 maanden
JOYNE Basis jaarabonnement

€
€
€
€

Kosten per maand
40
30
25
22

€
€
€
€

Kosten per jaar**
40
90
150
264

** Exclusief éénmalige registratiekosten à € 30
JOYNE Basis 1, 3 en 6 maanden worden vooraf ineens gefactureerd via iDeal. Bij verlenging worden geen registratiekosten in
rekening gebracht.
JOYNE Basis jaarabonnement: één maandbedrag en de registratiekosten worden vooraf via iDeal in rekening gebracht, daarna
wordt maandelijks geïncasseerd.

JOYNE EXTRA CAM
JOYNE Extra CAM (kijkpunt)
(alleen mogelijk bij JOYNE Basis jaarabonnement)

€

Kosten per maand
5 €

Kosten per jaar***
60

*** Exclusief éénmalige registratiekosten à € 10 per module.
Maximaal 3 extra JOYNE CAM Modules per hoofdabonnement.
Bij latere activatie van een extra CAM module wordt de contract termijn van de hoofdmodule aangehouden. U betaalt vanaf
activatie van de CAM module tot de einddatum van de hoofdmodule. Facturatie van JOYNE Extra CAM module(s), inclusief de
registratiekosten, vindt plaats via de automatische incasso. De modules dienen te worden aangekocht (adviesprijs €99 / stuk incl
BTW).
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Abonnementen en tarieven
Extra pakketten
JOYNE Plus (bij Jaarabonnement)
JOYNE Plus (bij 1, 3 of 6 maanden abonnement)
JOYNE Plus op extra modules
(Alleen mogelijk bij Basis Jaarabonnement)

Ziggo Sport Totaal (bij Jaarabonnement)
Ziggo Sport Totaal (bij 1,3 of 6 maanden abonnement)
Ziggo Sport Totaal op extra modules
(Alleen mogelijk icm Basis Jaarabonnement)

Kosten per maand
€
5
€
7,50
€

-

€
€

15
15

€

-

Een extra pakket is maandelijks opzegbaar bij een jaarabonnement.
Indien er gekozen is voor een prepaid abonnement van 1, 3 of 6 maanden wordt een extra pakket aan alle vrije periodes van een
1, 3 of 6 maanden abonnement toegevoegd, dus indien u nog 3 vrije periodes of met een startdatum in de toekomst heeft, wordt
aan alle drie de periodes het extra pakket toegevoegd. Het extra pakket kan niet aan een reeds lopende periode worden
toegevoegd.
Voor de betalingen vooraf ontvangt u een email met een betaalverzoek via iDeal.
De genoemde tarieven zijn inclusief BTW.
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