


FTTB+
1000Mbps/1000Mbps € 94,64*

FTTO

FTTB

36 maanden
Inclusief
Optioneel

€ 0,-

Specificaties
Looptijd
5 IP-adressen (subnet /29)  
VLAN mogelijkheid   

Eenmalige kosten
Tijdens vraagbundeling  

12 maanden
Inclusief

€ 0,-

Specificaties
Looptijd
Vast IP-adres  

Eenmalige kosten
Tijdens vraagbundeling  

1:10
99,8%
Kantoortijden
24 uur
36 maanden
Ja

€ 0,-

Specificaties
Overboeking 
Beschikbaarheidsgarantie  
Service window  
SLA tijd  
Looptijd
Vast IP-adres   

Eenmalige kosten
Tijdens vraagbundeling  

1:1
99,9%
24x7
8 uur
36 maanden
Ja

€ 0,-

Specificaties
Overboeking 
Beschikbaarheidsgarantie  
Service window  
SLA tijd  
Looptijd
Vast IP-adres   

Eenmalige kosten
Tijdens vraagbundeling  

150/150Mbits: € 41,26* 
1000/1000Mbits: € 47,46*

150/150Mbits: € 179,-* 
400/400Mbits: € 249,-* 
1000/1000Mbits: € 299,-*

150/150Mbits: € 249,-* 
400/400Mbits: € 299,-* 
1000/1000Mbits: € 349,-*

Mee
st

verk
ocht

!

FTTO GZ

• Standaard l000Mbps up- en downloaden
• Extra VLAN mogelijkheden
• Meerdere IP-adressen (max. 5) nodig
• Geen hoge eisen SLA en beschikbaarheid
• Beperkt afhankelijkheid bedrijfsvoering/internet

• Keuze uit 150 of l000Mbps
• Maximaal 1 vast IP-adres, uitbreiding niet mogelijk
• Geen extra VLAN-mogelijkheden (o.a.

gastennetwerk etc.)
• Beperkte SLA en beschikbaarheidsgarantie
• Uitermate geschikt als back-up verbinding

• Keuze uit 150, 400 of l000Mbps
• Meerdere IP-adressen/subnetten
• Extra VLAN mogelijkheden
• Hoge eisen SLA en beschikbaarheid
• VolP, eigen server omgeving etc.

• Keuze uit 150, 400 of l000Mbps
• Meerdere IP-adressen/subnetten
• Extra VLAN mogelijkheden
• 24x7 eis SLA en beschikbaarheid
• Zeer hoge afhankelijkheid bedrijfsvoering/internet
• Geen overboeking 1:1



Alle genoemde tarieven zijn exclusief BTW
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