Tarief overzicht Internet Glasvezel Ziggo
Over Ziggo:
VodafoneZiggo is een toonaangevend Nederlands bedrijf dat vaste, mobiele en
geïntegreerde communicatie- en entertainmentdiensten levert aan consumenten en
bedrijven. Per 1 januari 2017 hebben we ruim 5 miljoen mobiele, bijna 4 miljoen tv-, ruim 3
miljoen vast breedband internet en 2,5 miljoen vaste telefonieaansluitingen. Onze
gezamenlijke jaaromzet in 2016 bedroeg ruim € 4 miljard euro.
Er werken bijna 8.000 medewerkers bij VodafoneZiggo. Onze kantoren zijn gevestigd in
Amsterdam, Utrecht, Maastricht, Heerhugowaard, Leeuwarden, Groningen, Zwolle, Zutphen,
Nijmegen, Helmond, Eindhoven, Rotterdam, Rijswijk en Den Haag.
VodafoneZiggo is een joint venture van Liberty Global, het grootste internationale tv en
breedbandinternet bedrijf, en Vodafone Group, een van 's werelds grootste
telecommunicatiebedrijven. Liberty Global bedient met een netwerk van tv en
breedbandinternet- en entertainmentbedrijven 29 miljoen klanten in meer dan 30 landen
(per 30 september 2016). Vodafone Group heeft 470 miljoen mobiele klanten en 14 miljoen
vaste-breedbandklanten en heeft mobiele netwerken in 26 landen, werkt samen met circa
50 mobiele netwerken wereldwijd en is actief als aanbieder van vast breedband in 17 landen
(per 30 september 2016).
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 Ziggo. U heeft bij Ziggo de
keuze uit verschillende aansluitpakketten op basis van de afstand van uw bedrijfspand tot
het glasvezelnetwerk van Ziggo.

Welke tarieven betaalt u aan S-IP

Aansluitpakketten Ziggo zakelijk glasvezel:
Ziggo kent aansluitpakketten afhankelijk van de afstand van uw bedrijfspand tot aan het glasvezelnetwerk van
Ziggo. Welke aansluitpakket voor u geschikt is vindt u in de postcodecheck op onze website.
Setupkosten glasvezel type On Net
Setupkosten glasvezel type Near Net tot 100 meter
Setupkosten glasvezel type Near Net tot 250 meter
Vastrechtkosten gebruik glasvezelaansluiting

€
€
€
€

500,00 eenmalig
500,00 eenmalig
750,00 eenmalig
295,00 per maand

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

€
€
€
€
€
€

105,00
135,00
175,00
220,00
420,00
510,00

per
per
per
per
per
per

maand
maand
maand
maand
maand
maand

Tarieven EVC’s t.b.v. voice bovenop vastrecht als extra aansluiting:
2Mbps internet type premium
5Mbps internet type premium

€
€

48,50 per maand
97,50 per maand

