Tarief overzicht Internet Cranendonck//net
Over Cranendonck//net:
Cranendonck//Net is de naam van de glasvezelactiviteiten van de Coöperatieve Vereniging
Cranendonck//NET u.a., die formeel is opgericht op 31 maart 2015. Cranendonck//Net is een
initiatief van het Ondernemers Contact Cranendonck (OCC). Onze coöperatie is dus van
ondernemers, voor ondernemers en iedere zakelijke abonnee is daarom tevens lid van de
coöperatie. Deelnemers/leden hebben niet alleen invloed op de exploitatie ervan, maar
zullen na de terugverdientijd van de investeringen en kosten ook meedelen in de
opbrengsten.
Het doel van Cranendonck//Net is primair om alle bedrijventerreinen in Cranendonck van
een snelle, betrouwbare en toekomst vaste, zakelijke internetverbinding te voorzien. Het
netwerk is open, wat betekent dat elke dienstenprovider in principe toegang heeft tot ons
netwerk. Cranendonck//Net streeft ernaar een zo breed mogelijk dienstenpakket te laten
aanbieden via hun netwerk.
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 Cranendonck//net. Er zijn
twee typen aansluitingen mogelijk: Lite en standaard. De Lite varianten zijn zogenaamde
instapmodellen en kunnen slechts eenmalig afgenomen worden. Iedere andere verbinding is
altijd van het type standaard.

Welke tarieven betaalt u aan Cranendonck//net:
Cranendonck//net verzorgt de glasvezel infrastructuur en de belichting hiervan (de zgn. laag
1 en laag 2). Hiervoor betaald u een bijdrage aan Cranendonck//net en wordt u tevens lid
van de coöperatie.
Aanlegkosten voor de glasvezel:
Abonnementskosten en lidmaatschap tot 20Mbps
Abonnementskosten en lidmaatschap boven 20 Mbps

€
€
€

2.500,00
eenmalig
60,00 per maand
100,00 per maand

Welke tarieven betaalt u aan S-IP:
S-IP verzorgd de internetconnectiviteit op het netwerk van Cranendonck//net. Tevens draagt
zij nog een bijdrage af aan Cranendonck//net voor het gebruik van de
belichtingsinfrastructuur (laag 2).
Activatiekosten laag 2 infrastructuur
5Mbps internet type standaard*
10Mbps internet type standaard*
20Mbps internet type standaard*
50Mbps internet type lite**
100Mbps internet type lite**
50Mbps internet type standaard**
100Mbps internet type standaard**
200Mbps internet type standaard**
500Mbps internet type standaard**
1000Mbps internet type standaard**
*=
**=

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

125,00 eenmalig
39,00 per maand
47,00 per maand
62,00 per maand
59,00 per maand
74,00 per maand
128,00 per maand
230,00 per maand
304,00 per maand
572,00 per maand
853,00 per maand

U kunt gebruik maken van het € 60,00 abonnement bij Cranendonck//net
U kunt gebruik maken van het € 100,00 abonnement bij Cranendonck//net

Voorbeeld:
U wilt een 10Mbps internetverbinding . U neemt dan bij Cranendonck//net het goedkoopste
abonnement van € 60,00 per maand. U betaalt aan S-IP € 47,00. Het totaal komt hiermee op
€ 107,00 per maand. Wilt u een 50Mbps verbinding dan neemt u bij Cranendonck//net het
abonnement van € 100,00 en betaalt u aan S-IP € 59,00. Het totaal komt hiermee op
€ 159,00 per maand.

