
WI-Connect biedt u dataverbindingen voor de toekomst! 

WI-Connect wil haar klanten het grootst mogelijke gemak en plezier laten ervaren op het gebied 
van informatie en communicatie in een continu veranderende wereld. De datadiensten zijn 

beschikbaar voor de klein- en grootzakelijke markt. WI-Connect levert een innovatief, veilig en 
betrouwbaar dienstenaanbod tegen verrassend betaalbare tarieven. 

Welke diensten leveren wij 

Wij bieden glasvezelverbindingen in twee varianten. Hiermee bieden we een passende oplossing 
voor de zzp’er en klein zakelijke markt (basis verbindingen) en oplossingen voor de grotere en 
professionelere ondernemingen waarbij de beschikbaarheid en gegarandeerde snelheid van de 
verbinding cruciaal is voor de bedrijfsvoering. Wij leveren onze internetverbindingen standaard tot 
500 Mbps, heeft u specifieke behoeften kunnen wij hiervoor een maatwerkoplossing aanbieden.  

Glasvezel, meer dan internet 
Het bekendste voordeel van glasvezel zijn de hoge snelheden tot wel 10 Gbps. Glasvezel is 
toekomst vast, stabiel, razendsnel en biedt u als bedrijf de mogelijkheid om de verbinding voor 
meerdere toepassingen in te zetten. Denk hierbij, naast de snelle internetconnectie aan 
telefoniediensten, gescheiden netwerken, security diensten, koppelingen met datacenters, het 
koppelen van uw vestigingen waarmee uw bedrijven veilig buiten het publieke internet om met 
elkaar communiceren.  

Geen glasvezel mogelijk op uw locatie? 
Is er op uw locatie geen mogelijkheid voor een glasvezelverbinding of valt dit buiten uw budget 
dan hebben wij verschillende alternatieven beschikbaar waarmee wij u via de “traditionele koper” 
netwerken kunnen voorzien van een stabiele en betrouwbare verbinding.  

Darkfiber, Ethernet, VPN en datacenter diensten 
Naast internet leveren wij professionele diensten zoals ethernet koppelingen, darkfiber 
verbindingen, rackspace in datacenters en overige datacenterdiensten. Voor meer informatie 
verzoeken wij u contact met ons op te nemen.   

Internet
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Bij interesse willen we u verzoeken om de door u gewenste abonnementsvorm(en) aan te kruisen. 

50 Mpbs 500 Mpbs100 Mpbs

Glasvezel Basis

€89,00 p/mnd €125,00 p/mnd €175,00 p/mnd

Specificatie Basis

Er is een overboeking actief van 1:10 
U krijgt 1 vast IP nummer
De Servicedesk is bereikbaar op werkdagen tijdens kantooruren 
Het servicelevel op deze verbindingen is Best Effort. 

100 Mpbs 500 Mpbs200 Mpbs

Glasvezel Premium

€175,00 p/mnd €250,00 p/mnd €300,00 p/mnd

Specificatie Premium

Er is geen overboeking actief, verbindingen zijn 1:1 
U krijgt 1 vast IP nummer, meerdere ip nummers zijn optioneel bij te bestellen
De servicedesk is bereikbaar op werkdagen tijdens kantooruren, buiten kantoortijden kunt u bij 
storingen bellen naar onze storingsdienst (24x7) 
Het servicelevel op deze verbindingen is Premium  

Bestelformulier Glasvezel Internet
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Contractduur 
U kunt uw contract afsluiten voor 36 maanden of voor 60 maanden. Wanneer u kiest voor een 
contractduur van 60 maanden krijgt u korting op de eenmalige aansluitkosten. Kies hieronder uw 
gewenste contractduur. 

Ik sluit dit abonnement af voor een peridode van 36 maanden en betaal hiervoor € 1500,00 excl. 
BTW. 

Ik sluit dit abonnement af voor een peridode van 60 maanden en betaal hiervoor € 995,00 excl. 
BTW. 

Apparatuur (optioneel) 
Om uw internetverbinding te kunnen gebruiken heeft u een geschikte router nodig. Heeft u een 
eigen router die de gewenste snelheid aan kan? Dan hoeft u geen router te bestellen. 

Basic router Eigen routerPremium router

Apparatuur

€224,00 €450,00 €0,00

Installatie service (optioneel) 
Heeft u ondersteuning of advies nodig bij de installatie, wilt u nog meer voordeel halen uit uw 
snelle verbinding met telefonie, beveiliging of clouddiensten? Laat het ons weten. Wij brengen u 
graag in contact met onze installatiepartners. 

Ik wil dat mijn verbinding en de router wordt geinstalleerd en betaal hiervoor eenmalig een bedrag 
van € 300,00.

Ik wil extra bekabelingswerkzaamheden uit laten voeren, breng mij in contact met een 
installateur. 

Ik wil een een advies ontvangen over ICT, Cloud en/of Telefonie diensten welke ik met deze 
verbinding kan gebruiken. Breng mij in contact met een ICT specialist.

Ik regel mijn installatie zelf.
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IP nummers

De maximale snelheid van een extra VLAN kan nooit hoger zijn dan de snelheid van de hoofdverbinding.

Aanvullende diensten (alleen mogelijk bij premium) 

Dienst Maandelijks Eenmalig

Extra IP nummers subnet van 8 (5 bruikbaar) €10,00 €50,00

Extra IP nummers subnet van 16 (13 bruikbaar) €25,00 €50,00

Aanvullende SLA 

Dienst Maandelijks Eenmalig

24x7 SLA €65,00 N.V.T.

Extra internet verbinding naast hoofdverbinding (extra VLAN) 

Dienst Maandelijks Eenmalig

Extra VLAN 2 Mbps (geschikt voor VoIP telefonie) €20,00 €50,00

Extra VLAN 4 Mbps (geschikt voor VoIP telefonie) €35,00 €50,00

Extra VLAN 20 Mbps €59,00 €50,00

Extra VLAN 50 Mbps €79,00 €50,00

Extra VLAN 100 Mbps €99,00 €50,00

Extra VLAN 200 Mbps €149,00 €50,00

Meer IP nummers beschikbaar op aanvraag 
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Back-up verbinding met behoud van IP nummer 

Dienst Maandelijks Eenmalig

4G back-up (back-up via 4G netwerk) €35,00 €150,00

VDSL back-up (back-up via koper netwerk) €45,00 €150,00

Glasvezel back-up (back-up via glasvezel 
andere netwerkleverancier) 

€55,00 €150,00

Professionele diensten

Dienst Maandelijks Eenmalig

Company Connect 100 Mbps (koppeling 
bedrijfslocaties) 

€50,00 €150,00

Company Connect 500 Mbps (koppeling 
bedrijfslocaties) 

€75,00 €150,00

Genoemde prijzen zijn vanaf prijzen 

Hogere snelheden op aanvraag 

Bovengenoemde prijzen zijn indicatief. Indien u bovenstaande aankruist zullen wij contact met u opnemen om uw 
specifieke behoeften te bespreken. U ontvangt hierna een offerte op maat. 

Colocatie / Rackspace

Dienst Maandelijks Eenmalig

Datacenter Connect 100 Mbps 
(koppeling datacenter) 

€150,00 €150,00

Datacenter Connect 500 Mbps 
(koppeling datacenter) 

€200,00 €150,00

Rackspace 10HE, Stroom feed A+B, 16 Ampère, excl. 
Energie (0,19 per kWh)   

€150,00 €450,00

Rackspace 20HE, Stroom feed A+B, 16 Ampère, 
excl. Energie (0,19 per kWh)   €400,00 €450,00

Rackspace 40HE, Stroom feed A+B, 16 Ampère, 
excl. Energie (0,19 per kWh)   €600,00 €450,00

Managed Firewall, Virtuele servers, Virtual firewall, 
DDoS protection, Microsoft Express Route Op aanvraag Op aanvraag 

In samenwerking met Greenhouse Datacenter in Naaldwijk hebben wij voor u de volgende aanbiedingen gemaakt. 
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Oplevering
De aansluiting wordt door onze aannemer binnengebracht, waar mogelijk in de meterkast.
Inbegrepen in de aansluitkosten is 10 meter inpandig of op eigen terrein. Extra lengte tegen
meerprijs, deze kosten worden door de aannemer met u afgestemd. U dient zelf zorg te dragen 
voor een geschikte stroomvoorziening.
 
In sommige gevallen zal er voorafgaande aan de aansluiting een site survey worden uitgevoerd 
waardoor andere aansluitcondities kunnen worden afgestemd. Indien na de site survey blijkt dat 
de aansluitkosten hoger zijn en u hiermee niet akkoord gaat, kunt u binnen twee weken na het 
ontvangen van de aangepaste aanbieding van de opdracht afzien.

Eigendom
De aansluiting tot en met de FTU en het glasvezel modem blijft eigendom van WI-Connect. Bij 
annulering van de dienst wordt deze, in goede staat bij WI-Connect ingeleverd. Voor het inactief 
maken van de verbinding wordt eenmalig een bedrag van € 250,00 in rekening gebracht. 

Contractduur opzeggen
Deze overeenkomst wordt na de initiële contractperiode maandelijks stilzwijgend verlengd waarbij 
de wettelijke opzegtermijnen van toepassing zijn. Bij voortijdige beëindiging van deze overeen-
komst worden de kosten voor de resterende contractduur direct opvraagbaar.   

Betaling eenmalige en abonnementskosten 
De opdrachtgever betaalt de factuur van de eenmalig aansluitkosten voorafgaande aan de 
werkzaamheden. De opdrachtnemer incasseert de maandelijkse kosten per kwartaal vooraf. Alle 
genoemde bedragen zijn exclusief BTW. De contractduur gaat in op het moment van oplevering. 

Installatiewerkzaamheden  
Door ondertekening verleent de opdrachtgever, indien van toepassing namens de pandeigenaar 
aan WI-Connect of derden die in opdracht van WI-Connect werkzaamheden verrichtten, toegang 
tot de klantlocatie om de installatiewerkzaamheden te verrichtten. 

Opschortende voorwaarden   
Deze overeenkomst komt tot stand onder de opschortende voorwaarden van technische haal-
baarheid op uw locatie, het verstrekken van de nodige vergunningen van de diverse instanties 
alsmede onder voorbehoud dat opdrachtgever voldoende kredietwaardig blijkt. 
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Uw gegevens

Bedrijfsnaam
Adres

Postcode
Telefoonnummer
KvK nummer
BTW nummer
Rekeningnummer [IBAN]
Bank identificatie [BIC] 

Contactgegevens
Technisch Naam:

Email: Tel:

Administratief Naam:
Email: Tel:

Aansluitadres (indien afwijkend van bovenstaande adres) 

Adres
Plaats:Postcode

Automatische incasso machtiging 
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan WI-Connect BV om doorlopende 
incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven en aan 
uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht 
van WI-Connect BV. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. 
Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de 
voorwaarden. 

Incassant ID 
Kenmerk machtiging

NL72777608834050000 
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Akkoordverklaring en ondertekening 
Door ondertekening van deze overeenkomst verklaart opdrachtgever akkoord te gaan met de 
genoemde dienstverlening. De algemene voorwaarden en privacyverklaring van WI-Connect te 
hebben ontvangen en geaccepteerd. U kunt deze nalezen op www.wi-connect.nl. 

FunctieTekenbevoegde Datum

Handtekening


