Utrecht, 24-5-2017
Intentieverklaring voor de aanleg van een kabelaansluiting op basis van
COAX
Onze referentie: Project Bedrijventerrein Zuiderkogge

Geachte Ondernemer,
Ziggo gaat haar bestaande netwerk op Zuiderkogge uitbreiden. Met de kabelaansluiting tot in uw
bedrijfsruimtes bent u verzekerd van een hoge bandbreedte voor nu en in de toekomst.
Profiteer van de voordelen. Ziggo investeert fiks in haar netwerk. Wij werken er naar toe om een
aansluiting tijdens de aanlegperiode voor u te realiseren met een eenmalige bijdrage voor u tussen de
€100 en €200 (bij voldoende deelname)
Stuur de intentieverklaring svp terug
Maak snel gebruik van deze intentieverklaring, vul het bijgevoegde formulier in door een keuze te
maken voor 1 van de te leveren bandbreedtes en stuur het ondertekend terug. Zodra wij alle
formulieren hebben ontvangen, nemen wij contact met u op en overleggen met u wat de eenmalige
kosten zullen gaan worden. U zit er natuurlijk niet aan vast, dit is alleen een onderzoek naar de
mogelijkheden. Hierbij geldt echter wel dat wij direct doorpakken naar het uitwerken van uw order als
de prijs inderdaad op het door ons beoogde -en voor u zeer aantrekkelijke- eenmalige tarief uitkomt.
Indien het aantal geïnteresseerden groot genoeg is en de eenmalige kosten verdeeld kunnen
worden zullen de aansluitingen worden opgeleverd is uw bedrijf klaar voor internet tot 500Mb.
Na installatie door onze monteurs kunt u binnen 10 werkdagen gebruik maken van de kabel. Het
netwerk van Ziggo bestaat vrijwel volledig uit glasvezel (97%). Dit betekent dat u de beschikking kunt
hebben over Standaard Radio en TV, internet met download snelheden tot 500Mb en een upload tot
50 Mb. Daarnaast zijn er diverse mogelijkheden op het gebied van Digitale TV en Telefonie.
Meer weten? Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan kunt het beste een e-mail sturen
naar:
Bright Futures : Dick Kuipers: dick.kuipers@brightfutures.nl
Ziggo Zakelijk : Ed van der Mark: ed.vandermark@vodafoneziggo.com
Met vriendelijke groet,
Ziggo B.V.

Rob Peterse
Directeur Construction

Ø Intentieverklaring aanleg kabelaansluiting Project Bedrijventerrein Zuiderkogge
0 Ja, ik wil graag een kabelaansluitingen ten behoeve van:
Adres:
Postcode:
Telefoon:
De definitieve eenmalige kosten van de bijdrage in de aanlegkosten worden in een latere fase bekend
gemaakt, deze intentieverklaring is geen overeenkomst.
Ø Mijn gegevens
Bedrijfsnaam:

.

Rechtsvorm:
KvK inschrijvingsnr:

.

Contactpersoon:

Voorletters:

.

0M

0V

Indien afwijkend correspondentie- / factuuradres graag onderstaande invullen:
Correspondentie- / factuuradres:

.

Huisnummer:

Toevoeging:

.

Postcode:

Woonplaats:

.

Telefoon:
Ø Bandbreedte internet:
Bij realisatie van het project gaat mijn belangstellng* uit naar de volgende bandbreedte:
0 60/10 Mbit/s
0 250/40 Mbit/s
0 500/50 Mbit/s
NB* : zie ook de volgende pagina’s voor informatie
Ø Nadere Inventarisatie van Mijn wensen:
Ik begrijp dat er vanuit VodafoneZiggo nog contact met mij gelegd wordt om al mijn wensen te
inventariseren; dan zal ik de keus welke bandbreedte ik wil afnemen ook definitief maken (als het
aanleg project doorgaat tegen voor mij aantrekkelijke/ aanvaardbare kosten.

Graag deze pagina ingevuld mailen naar Ziggo Zakelijk: ed.vandermark@vodafoneziggo.com

Voordelen breedband internet via COAX
Met een COAX-aansluiting kun je alles wat je al kon en veel meer. Met COAX is het mogelijk een zeer
hoge datatransportsnelheid te halen. Daardoor is het mogelijk om zeer snel internet, digitale TV van
zeer goede HD-kwaliteit, Telefonie (VoIP) en diverse andere diensten zoals beveiligings- en
zorgdiensten te krijgen. Ook kunnen alle films direct worden afgespeeld en kan er veel beter worden
gegamed. Thuiswerken en ‘in the cloud’ werken gaat probleemloos. En voor al deze toepassingen is
maar één COAX aansluiting nodig.
Het unieke aan COAX is, dat je met COAX naast héél snel gegevens binnenhalen (downloaden) ook
zeer snel gegevens kunt versturen (uploaden); Deze snelheden deelt u –anders dan bij de
koperverbindingen van o.a. KPN niet met uw buren; deze snelheden komen 1 op 1 alleen uw
verbinding ten goede. Zeer snel kunnen verzenden van gegevens is bijvoorbeeld een eis vanuit
camerabewakings- en beeldzorg- diensten (veiligheid en zorg aan huis). Maar ook als je foto’s of
grotere bestanden wil versturen, is het erg prettig als dit met hoge snelheid kan, dan kost dit veel
minder tijd. En dat geldt vooral als je werkt in de ‘cloud’.
De COAX verbinding heeft vooralsnog geen grenzen als het om snelheid gaat. De liniet wordt bepaald
door de inzet van steeds hoogwaardigere schakel-apparatuur, de COAX verbinding hoeft daarbij niet
te veranderen; er hoeft in de toekomst dus niet gegraven worden.
COAX internet diensten van Ziggo met vaste IP adressen:

COAX internet diensten van Ziggo zonder vaste IP adressen:

Kijk aub voor meer informatie over zakelijke diensten op: https://www.ziggo.nl, keuze ‘zakelijk’,
of stel uw vraag/vragen aan:
Bright Futures : Dick Kuipers: dick.kuipers@brightfutures.nl
Ziggo Zakelijk : Ed van der Mark: ed.vandermark@vodafoneziggo.com
zij helpen u graag verder.

