MaxiTEL Telecom B.V.
Curieweg 4D • 2408 BZ
Alphen aan den Rijn
+31 (0)172 754 000
info@maxitel.nl

Tarieven MaxiTEL glasvezel • Alphen aan den Rijn

prijslijst

Geldig vanaf 15 april 2017

Bel gratis voor meer informatie: 0800 - 0789

EVC bandbreedte inclusief internet of VoIP toegang

4
Snelheid

8
Snelheid

Download 4 Mb/s
Upload 4 Mb/s

Download 8 Mb/s
Upload 8 Mb/s

Alleen bij afname
van minimaal een
andere EVC

Alleen bij afname
van minimaal een
andere EVC

Eenmalig

Eenmalig

Gratis

Gratis

10
Snelheid

Premium

(per maand)
€ 8,00

Snelheid

100
Snelheid

250
Snelheid

500
Snelheid

1000
Snelheid

Download 20 Mb/s
Upload 20 Mb/s

Download 50 Mb/s
Upload 50 Mb/s

Download 100 Mb/s
Upload 100 Mb/s

Download 250 Mb/s
Upload 250 Mb/s

Download 500 Mb/s
Upload 500 Mb/s

Download 1000 Mb/s
Upload 1000 Mb/s

Eenmalig

Eenmalig

Eenmalig

Eenmalig

Eenmalig

Eenmalig

Eenmalig

Gratis

Lite

Premium

Snelheid

50

Download 10 Mb/s
Upload 10 Mb/s

(per maand)
€ 12,00 € 9,00

(per maand)
€ 5,00

20

Premium

(per maand)
€ 25,00 € 9,00

Gratis

Lite

(per maand)
€ 15,00

Premium

(per maand)
€ 35,00

Gratis

Lite

(per maand)
€ 25,00 € 20,00

Premium

(per maand)
€ 45,00 € 20,00

Gratis

Lite

(per maand)
€ 45,00 € 35,00

Premium

(per maand)
€ 80,00 € 35,00

Gratis

Lite

(per maand)
€ 100,00

Premium

(per maand)
€ 175,00

Gratis

Lite

(per maand)
€ 150,00

Premium

(per maand)
€ 300,00

Gratis

Lite

(per maand)
€ 200,00

Premium

(per maand)
€ 500,00

Diensten bovenop glasvezel
Bovenstaande EVC kosten (inclusief internet of VoIP toegang) komen op glasvezel access kosten van betreffende glasnet collectief en gelden voor alle bedrijventerreinen.
Prijzen zijn exclusief 21% BTW.

een frisse blik op telefonie!

Overige diensten
SLA Standaard

Eenmalig

Per maand

inclusief

inclusief

SLA Office 		

€ 30,00

SLA Extended		

€ 45,00

Toevoegen EVC, excusief EVC eenmalige en maandelijkste kosten

gratis

afhankelijk van EVC

Change EVC (upgraden en downgraden), exclusief EVC
eenmalige en maandelijkse kosten

€ 50,00

afhankelijk van EVC

Disconnect EVC, na einde contract

inclusief

Disconnect EVC, tijdens contract

€ 50,00

Verhuizen verbinding

+ resterende maanden

op aanvraag

Bovenstaand geeft een overzicht van additionele diensten of upgrades die uitgevoerd kunnen worden op deze dienst.
Prijzen zijn exclusief 21% BTW.

Onze diensten
MaxiTEL Telecom B.V.
Curieweg 4D • 2408 BZ
Alphen aan den Rijn

Telecom

Mobiel

VoIP

Verbindingen

SMS

Alle telecomzaken
geregeld

Gekoppeld aan uw
telefooncentrale

Hosted VoIP, Trunk,
wholesale-diensten

Glasvezel, A/V/SDSL,
ethernet, straalverbinding

Bulk SMS versturen
en ontvangen

Direct contact:
0172 754 000
info@maxitel.nl

MaxiTEL Telecom B.V.
Curieweg 4D • 2408 BZ
Alphen aan den Rijn
+31 (0)172 754 000
info@maxitel.nl

Hoe werkt het aansluiten van glasvezel

Bel gratis voor meer informatie: 0800 - 0789

Stap 1

Stap 4

Voorbereiding van de levering		

Afmonteren			

Nadat u de opdracht heeft gegeven voor het leveren van glasvezel, wordt bepaald hoe de
aansluiting naar uw bedrijfspand gemaakt kan worden.

hoe werkt het

De laatste fase is het afmonteren van de glasvezel en het plaatsen van een NTU (het
glasmodem). Ook hier wordt met u een afspraak voor gemaakt. Tijdens dit bezoek wordt
tevens de glasvezel en het modem getest op de juiste werking.

Bij deze stap wordt ook de levertijd bepaald.

Stap 2

Stap 5

Werkvoorbereiding				

Uw glasvezel verbinding is klaar voor gebruik			

Als de situatie in uw bedrijfspand en op uw terrein duidelijk is, kan ook de rest van de route
bepaald worden. De aannemer stelt hiervoor een netwerkplan op. In dit plan tekent hij onder
meer het te graven tracé. Het netwerkplan dient als leidraad voor het aanvragen van de nodige
vergunningen bij diverse instanties.

Op dit moment is uw glasvezel verbinding klaar voor gebruik en kunnen er diensten overheen
geleverd worden.

Leveren van diensten is mogelijk

Stap 3

MaxiTEL is vanaf dit moment in staat om uw diensten te leveren over uw glasvezelverbinding,
bijvoorbeeld internet en/of telefonie. Het glasvezelproject in Alphen aan den Rijn is een open
netwerk, u kunt dus zelf bepalen wie welke diensten levert. MaxiTEL levert internet en telefonie
over dit glasvezel netwerk.

Afronding			

Installeren van een router

Als de glasvezelbuis naar uw pand is aangelegd, wordt de daadwerkelijke glasvezel onder
luchtdruk uw pand in geblazen. Voor deze werkzaamheden maakt de aannemer met u een
afspraak.

Afhankelijk van uw wensen levert MaxiTEL (vanaf € 45,00 eenmalig) een router of u gebruikt uw
eigen router.
Uw verbinding is vanaf dit moment ‘Ready for service’

een frisse blik op telefonie!

