Tarief overzicht Internet Glasnet Veghel
Over Glasnet Veghel:
Glasnet Veghel B.V. is in 2007 opgericht op initiatief van de ondernemersverenigingen CVO,
VMK en EBK die zich hebben verenigd in de Stichting Vitaal Bedrijvig Veghel. Het primaire
doel van de B.V. is gelegen in de aanleg en exploitatie van een bedrijfsmatig
glasvezelnetwerk. Door in eigen beheer een open glasvezelnetwerk voor en door
ondernemers aan te leggen en te exploiteren, kan een lage prijsstelling worden gehanteerd
en kunnen ondernemers zelf invloed uitoefenen op de exploitatie van het netwerk.
De Stichting Vitaal Bedrijvig Veghel is momenteel enig aandeelhouder van Glasnet Veghel
B.V., een B.V. zonder winstoogmerk die dus kostendekkend opereert en hierdoor ook lage
abonnementstarieven kan garanderen voor nu en in de toekomst.
Het zakelijke glasvezelnetwerk van Glasnet Veghel B.V. ligt op alle bedrijventerreinen in de
gemeente Veghel (Molenakker in Erp en De Amert, De Dubbelen en Doornhoek in Veghel)
en bedrijventerrein Duin e.o. in de gemeente Schijndel. Op dit moment zijn er ruim 300
aansluitingen gerealiseerd, waarvan ongeveer 90% operationeel is.
Over S-IP:
S-IP is een jong bedrijf, echter is er al jaren Telecom kennis vergaard door de medewerkers
welke al 20 jaar actief zijn in deze branche. Al snel onderschreven wij het idee van Cloud
Computing en waren wij tevens opzoek naar de mogelijkheden van Bring Your Own Device
oplossingen. Daar waar vele Telecom aanbieders hun producten over internet aanbieden
was dit voor S-IP niet voldoende en zijn we op zoek gegaan naar een oplossing op basis van
vaste verbindingen. De telefonie servers van S-IP zijn daarom in het hart van het Edutel
netwerk geplaatst en kennen ook de mogelijkheid om een directe verbinding naar uw locatie
op te zetten mits er een zakelijke glasvezelverbinding aanwezig is. Ouderwetse telefonie
kwaliteit zoals u van vroeger gewend bent, maar dan virtueel. Daarnaast levert S-IP een scala
aan internetdiensten. Waaronder op het glasvezelnetwerk van Glasnet Veghel. U heeft bij
Glasnet Veghel de keuze uit drie verschillende verbindingen. Afhankelijk van het gekozen
pakket kunt u tot een maximale bandbreedte internet bij S-IP afnemen.

Welke tarieven betaalt u aan Glasnet Veghel:
Glasnet Veghel verzorgt de glasvezel infrastructuur en de belichting hiervan (de zgn. laag 1 en laag 2). Hiervoor
betaalt u een bijdrage aan Glasnet Veghel.
Aanlegkosten voor de glasvezel*
Verbinding 1 vezelpaar 50Mbps
Verbinding 1 vezelpaar 100Mbps
Verbinding 1 vezelpaar 1000Mbps

€
€
€
€

offerte
126,25 per maand
271,98 per maand
752,34 per maand

*= Naast de eenmalige aansluitkosten worden eventuele extra kosten voor inpandig meerwerk in rekening
gebracht. De hoogte van de offerte is o.a. afhankelijk van de afstand van het pand tot aan het huidige tracé van
Glasnet Veghel B.V., eventuele asfaltkruisingen en het aantal in te blazen meters glasvezel.
Welke tarieven betaalt u aan S-IP:
S-IP verzorgd de internetconnectiviteit op het netwerk van Glasnet Veghel. Tevens draagt zij nog een bijdrage
af aan Glasnet Veghel voor het gebruik van de belichtingsinfrastructuur (laag 2).
Activatiekosten laag 3 infrastructuur
1Mbps internet type premium*
2Mbps internet type premium*
5Mbps internet type premium*
10Mbps internet type standaard*
20Mbps internet type standaard*
30Mbps internet type standaard*
50Mbps internet type lite*
100Mbps internet type lite**
200Mbps internet type lite***
500Mbps internet type lite***
1000Mbps internet type lite***
*=
**=
***=

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

200,00 eenmalig
45,00 per maand
50,00 per maand
65,00 per maand
59,00 per maand
63,00 per maand
70,00 per maand
47,00 per maand
57,00 per maand
72,00 per maand
111,00 per maand
153,00 per maand

U kunt gebruik maken van de 50Mbps verbinding van € 126,25 bij Glasnet Veghel
U kunt gebruik maken van de 100 verbinding van € 271,98 bij Glasnet Veghel
U kunt gebruik maken van de 1000 verbinding van € 752,34 bij Glasnet Vehel

Voorbeeld:
U wilt een 50Mbps internetverbinding . U neemt dan bij Glasnet Veghel het goedkoopste abonnement van €
126,25 per maand. U betaalt aan S-IP € 47,00. Het totaal komt hiermee op € 173,25 per maand.

