Glasaanbieders >
Snelheid Internet (goedkoopste pakket)
Vastrecht eenmalig of
Vastrecht maandelijks
Aansluitkosten eenmalig
Internet per maand
Televisie eenmalig
Televisie per maand
Extra TV ontvanger
Telefonie eenmalig (optioneel)
Onbeperkt bellen p/mnd NL (optioneel)
Eenmalig Wifi router (optioneel)

Solcon Prive
150 Mbit, max 250 Mbit
€ 1.815,‐
€ 15,‐
€ 30,‐
€ 56,75
€ 0,‐
In internetprijs
max 3 extra € 2,50 p/mnd
€ 0,‐
€ 13,50
In bruikleen (borg € 55,‐)

Multifiber prive
250 Mbit, max 800 Mbit
€ 1.815,‐
€ 15,‐
€ 0,00
€ 54,95
€ 0,‐
In internetprijs
max 2 extra € 4,‐ p/mnd
€ 0,‐
€ 12,50
In bruikleen (borg € 40,‐)

Cbizz Zakelijk
100 Mbit, max 800 Mbit
€ 1.815,‐
€ 15,‐
€ 84,64
€ 60,44
€ 108,84
€ 15,67
max 2 extra. € 108,84 eenmalig p/st
€ 0,‐
niet leverbaar, afrekenen per sec.
€ 180,29

W3Serv Zakelijk
100 Mbit, max 800 Mbit
€ 1.815,‐
€ 15,‐
€ 71,39
€ 59,29
€ 0,‐
€ 12,04
max 4 extra. € 4,‐ p/mnd p/st
€ 0,‐
€ 18,15 2 lijnen gelijktijdig
€ 216,59

Bijzonderheden:
Alle prijzen berekend met de goedkoopste pakketten per glasaanbieder incl. 21% btw
Alle glasaanbieders hebben pakketten met extra televisiezenders. Kijk op de websites van de aanbieders voor meer informatie.
Solcon pinnen over IP € 12,10 per maand
W3serve extra belkanalen € 2,42 p/st p/mnd. Inclusief pinmogelijkheid.
Cbizz 2 bellijnen gelijktijdig maar geen onbeperkt bellen, afrekenen per seconde. Extra telefoondiensten. Inclusief pinmogelijkheid.
U kunt voor telefonie ook diensten van derden afnemen. Wij werken met IP One voor bellen over Internet (VoIP). Laat u goed informeren over de mogelijkheden.
U kunt ook zelf een glasvezel geschikte router bestellen, laat u goed informeren. Wij hebben de voorkeur voor Draytek routers.
Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend, prijzen kunnen wijzigen. Controleer de website of contract van uw glasaanbieder. Opgemaakt in Januari 2018.
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