
Gigasnel 
zakelijk
glasvezel
nu ook voor jouw bedrijf

Wie is DELTA Netwerk?
DELTA Netwerk sluit zoveel mogelijk Nederlanders aan op supersnel en betaalbaar 

glasvezelinternet. Inmiddels hebben al ruim één miljoen adressen een aansluiting en 

daar komen iedere maand gemiddeld nog 30.000 adressen bij. Doe mee en stap ook 

over naar zakelijk glasvezel via het netwerk van DELTA.

De voordelen 
van glasvezel

Het is supersnel
Binnen no time zware bestanden up- en downloaden.

Het is veilig en stabiel
Je bedrijfsinformatie is in goede handen.

Zorgeloos werken in de cloud
Overal toegang tot je data.

Ook ideaal als back-uplijn
Ongestoord doorwerken tijdens een storing.

A&M ICT Beheer
Keep IT Simple ook voor Internet

aenm.nl/delta



aenm.nl/delta

Win advies in
We begrijpen dat het lastig is om te bepalen welk abonnement het beste bij jouw bedrijf past. Daarom 

werkt DELTA Netwerk samen met landelijke en lokale telecomaanbieders. Zij kennen jouw situatie en 

kunnen goed adviseren over de mogelijkheden. Neem contact op met A&M ICT Beheer op 

072 571 9899.

FTTB
Glasvezelinternet
voor ZZP en bedrijf
aan huis

• Keuze uit 100, 500 of 1000Mbps
• Maximaal 1 vast IP-adres, uitbreiding niet mogelijk
• Geen extra VLAN-mogelijkheden (o.a. gastennetwerk etc.)
• Ook uitermate geschikt als back-up verbinding
• SLA: Basis

Specificaties

Looptijd 12 maanden

Vast IP-adres Inclusief

Abonnement per maand

100Mbps/100Mbps 50,-

500Mbps/500Mbps 60,-

1000Mbps/1000Mbps 67,-

Eenmalige kosten

Aansluitkosten 50,-

Vastrechtvergoeding 0,-*

* Als je je aanmeldt tijdens de 
vraagbundelingscampagneperiode,
rekenen wij geen vastrechtvergoeding van 1.570,25.

Prijzen zijn excl. BTW.

FTTB+

• Standaard l000Mbps up- en downloaden
• Extra VLAN mogelijkheden
• Inclusief standaard 5 IP-adressen
• SLA: Basis

Hoogwaardige zakelijke 
glasvezelverbinding voor 
(klein) zakelijk gebruik

Specificaties

Looptijd 36 maanden

5 IP-adressen (subnet /29) Inclusief

VLAN mogelijkheid Optioneel

Abonnement per maand

1OOOMbps/1OOOMbps 99,-

Eenmalige kosten

Aansluitkosten 75,-

Vastrechtvergoeding 0,-*

* Als je je aanmeldt tijdens de 
vraagbundelingscampagneperiode,
rekenen wij geen vastrechtvergoeding van 1.570,25.

Prijzen zijn excl. BTW.

Specificaties

Service window kantoortijden

SLA tijd 24 uur

Looptijd 36 maanden

Vast IP-adres Ja

Abonnement per maand

150Mbps/150Mbps 190,-

400Mbps/400Mbps 255,-

1000Mbps/1000Mbps 299,-

Eenmalige kosten

Aansluitkosten 500,-

Vastrechtvergoeding 0,-*

FTTO

• Keuze uit 150, 400 of l000Mbps 
• Meerdere IP-adressen/subnetten 
• Extra VLAN mogelijkheden 
• SLA: Standaard

Hoogwaardige zakelijke 
glasvezelverbinding 
voor intensief 
professioneel gebruik 

FTTO GZ

• Keuze uit 150, 400 of l000Mbps 
• Meerdere IP-adressen/subnetten 
• Extra VLAN mogelijkheden 
• Zeer hoge afhankelijkheid bedrijfsvoering/internet
• SLA: Premium 

Hoogwaardige zakelijke 
glasvezelverbinding 
voor bedrijfskritische 
toepassingen 

* Als je je aanmeldt tijdens de 
vraagbundelingscampagneperiode,
rekenen wij geen vastrechtvergoeding van 1.570,25.

Prijzen zijn excl. BTW.

Specificaties

Service window 24x7

SLA tijd 8 uur

Looptijd 36 maanden

Vast IP-adres Ja

Abonnement per maand

150Mbps/150Mbps 255,-

400Mbps/400Mbps 299,-

1000Mbps/1000Mbps 350,-

Eenmalige kosten

Aansluitkosten 500,-

Vastrechtvergoeding 0,-*

* Als je je aanmeldt tijdens de 
vraagbundelingscampagneperiode,
rekenen wij geen vastrechtvergoeding van 1.570,25.

Prijzen zijn excl. BTW.

Router en installatie

Router Informeer bij ons naar 
de mogelijkheden
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