
Arne Poelmans      

Kerkstraat, 65

3500 Hasselt

Raadpleeg uw factuur onlnlinine:
www.realphone.be/facturen

Veel gestelde vragen ovever uwuw facacactuururur:
www.realphone.be/facturen/FAQ

Contacteer ons op 0800 33 800

Ma-vrij : 8u. - 18u30

Technische vragen of help:

Ma-vrij : 7u.-22u. / Zat-Zon : 8u. - 22u.

Gelieve bovenstaand bedrag te betalen op ons rekeningsnummer BE15539100123430 

met de volgende vermelding +++642/3890/69829+++

Sinds 25/07/18 is het aanbod voor eersteklassevoetbal aangepast.

Vorige voetbalseizoen kon u gratis 5 wedstrijden die op zaterdagavond werden 

gespeeld, gratis bekijken op RealPhone TV. Voortaan kan u als RealPhone TV klant de 

wedstrijden van de Jupiler League rechtstreeks bekijken en dit voor een supplementair 

bedrag van 9,45 euro/maand. U kan op elk moment uw contract telefonisch of via 

www.realphone.be/beëindigen opzeggen en dit zonder kosten.

* De bedragen in deze kolom worden afgerond. Het totaal van deze factuur wordt als 

volgt berekend:

% bedrag  bedrag  bedrag

btw excl. btw btw  btw incl.

21.00     45.50

Uw factuur van 11 september 2018

Totaal te betalen 45.50

*bedrag

incl. btw

Abonnement 45.50 

Eenmalige kosten 0.00

Totaal factuur 45.50

Raadpleeg de website www.bestetarief.be om het tarievenplan te vinden dat het best bij uw verbruik past.
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Informatie over uw email adres
Nadat uw internetabonnement is vervallen biedt Realphone u automatisch nog uw emailadres aan gedurende 

18 maanden en een domeinnaam gedurende 6 maanden.

Detail van deze factuur
Installatieadres:

Kerkstraat 65 - 3560 Lummen

- 069842606 - Verbinding met het netwerk

Abonnementen *totaal incl. btw: 45,50 

Totaal van de diverse rubrieken totaal incl. btw : 45,50

Bundel *totaal incl. btw: 45,50

Internet overal + Abonnement mobiele telefonie

Opties

hoeveelheid  periode incl. btw incl. btw btw

 01/08-31/08 45,50 45,50 21

069842606 Internet Comfort zonder vaste lijn

 Abonnement mobiele telefonie

000 0000

 0000

prijs/maand *bedrag %

* De afgeronde bedragen in deze kolommen zijn enkel ter informatieve titel opgenomen en dienen niet voor de berekening van het totaal 

bedrag van de factuur
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