Tarief overzicht Internet Glasvezel KPN WEAS
Over KPN WEAS:
Hoogwaardige ethernetverbinding op koper & glasvezel. WEAS is de oplossing voor
bedrijven met een behoefte aan hoge bandbreedte en een hoog serviceniveau. Deze
aansluiting over glasvezel of koper kan bandbreedtes leveren tot 1 Gbps. Hiermee is WEAS
een perfecte oplossing voor een goed en veilig bedrijfsnetwerk (VPN). Zo bereikt u met
WEAS via koper of glasvezel up- en downloadsnelheden van 1 tot 1000 Mb per seconde.
Daarmee kunt u zakelijke klanten moeiteloos transport van grote hoeveelheden data
garanderen, zoals bij banken en advocatenkantoren. WEAS maakt ook cloudcomputing
mogelijk, de nieuwe softwaregeneratie die gebruikmaakt van een gecentraliseerde server.
Kortom, WEAS biedt hoge kwaliteit en betrouwbaarheid voor uw data-, spraak, video- en
internetdiensten. WEAS is volledig gemanaged, 24 uur per dag, 7 dagen in de week en
ondersteunt zowel regulier als prio verkeer met lage latency en throughput garanties. Op
basis van zakelijk glas kunnen de access vezels en alle netwerkcomponenten
dubbel/meervoudig worden uitgevoerd. WEAS werkt op basis van dedicated VLAN’s en
voldoet mede daardoor aan de hoogste veiligheids- en kwaliteitseisen.
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 FttB glasvezelnetwerk van KPN. U heeft bij KPN de
keuze uit verschillende aansluitpakketten op basis van de afstand van uw bedrijfspand tot
het glasvezelnetwerk van KPN.

Welke tarieven betaalt u aan S-IP

Aansluitpakketten KPN zakelijk glasvezel:
KPN WEAS kent een aantal aansluitpakketten afhankelijk van de afstand van uw bedrijfspand tot aan het FttB
glasvezelnetwerk en de area code van KPN. Welke aansluitpakket voor u geschikt is vindt u in de postcodecheck
op onze website.
Setupkosten glasvezel type On Net en O-near net
Setupkosten glasvezel type On Net NLS3
Setupkosten glasvezel A, B en C-Area type Near Net
Vastrechtkosten gebruik glasvezelaansluiting A-Area
Vastrechtkosten gebruik glasvezelaansluiting B-Area
Vastrechtkosten gebruik glasvezelaansluiting C-Area
Vastrechtkosten gebruik glasvezelaansluiting O-Area

€
€
€
€
€
€
€

1000,00 eenmalig
1750,00 eenmalig
1200,00 eenmalig
295,00 per maand
365,00 per maand
540,00 per maand
225,00 per maand

Standaard Internet tarieven bovenop vastrecht:
S-IP verzorgd de internetconnectiviteit op het netwerk van KPN WEAS. Tevens draagt zij nog een bijdrage af
aan KPN voor het gebruik van de belichtingsinfrastructuur (laag 2) en glasvezelaansluiting (Laag1).
10Mbps internet type standaard
20Mbps internet type standaard
50Mbps internet type standaard
100Mbps internet type standaard
200Mbps internet type standaard
500Mbps internet type standaard
1000Mbps internet type standaard

€
€
€
€
€
€
€

87,50
87,50
131,50
263,00
435,00
875,00
1165,00

per
per
per
per
per
per
per

maand
maand
maand
maand
maand
maand
maand

€
€
€
€
€
€
€

255,00
365,00
545,00
730,00
800,00
1300,00
1750,00

per
per
per
per
per
per
per

maand
maand
maand
maand
maand
maand
maand

Premium Internet tarieven bovenop vastrecht:
5Mbps internet type premium
20Mbps internet type premium
50Mbps internet type premium
100Mbps internet type premium
200Mbps internet type premium
500Mbps internet type premium
1000Mbps internet type premium
Premium Internet tarieven bovenop vastrecht als extra aansluiting:
1Mbps internet type premium reduced
2Mbps internet type premium reduced
4Mbps internet type premium reduced

€
€
€

42,50 per maand
73,00 per maand
120,00 per maand

Gold SLA per EVC

€

18,50 per maand

