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AVtel ZAkelijk internet 
  

AVtel levert verschillende varianten zakelijk 
internet (FTTO2 en FTTB3). Deze gaan gepaard met 
betere service levels dan consumenten glasvezel 
(FTTH1), en tegen een aantrekkelijke prijs.

FttO2

Fiber to the Office - Glasvezel tot in een bedrijfspand. 
Op de glasvezelverbinding wordt één aansluiting 
gerealiseerd.

Kenmerken FTTO2

• Glasvezel, Reggefiber FTTO2

• Levering binnen 10 werkdagen, meestal sneller
• Upload snelheid gelijk aan download snelheid
• Eigen monteurs
• SLA4 Gold met:

• 24-uurs storing melding
• Oplossing storingen: binnen één werkdag
• Overboeking van 1:5

Abonnementskosten FTTO2*

Snelheid Kosten/maand
10 MB/s € 69,00
30 MB/s € 71,00
50 MB/s € 74,00
60 MB/s € 89,00
100 MB/s € 93,00
500 MB/s € 122,00

Voorwaarden FTTO2

De overeenkomst wordt aangegaan voor de periode 
van 3 jaar, daarna wordt deze stilzwijgend per volle 
maand verlengd.

Eenmalige kosten FTTO2*

Aansluitkosten5 € 59,50
Afsluitkosten6 € 59,50
Monteur op locatie  € 99,95 (optioneel)
Internet router  € 119,00 (optioneel)
NTU7  € 60,00 (indien niet aanwezig)

Fttb3

Fiber to the Business / Building - Glasvezel tot in 
een bedrijfspand. Op de glasvezelverbinding worden 
meerdere aansluitingen gerealiseerd. Deze optie is 
uitermate geschikt voor bedrijfsverzamelgebouwen 
met één voordeur. Elke ondernemer heeft zijn eigen 
aansluiting.

Kenmerken FTTB3

• Glasvezel, Reggefiber FTTB3

•  Meerdere aansluitingen op één glasvezel-
verbinding

• Minimaal 3 aansluitingen
• Levering binnen 10 werkdagen, meestal sneller
• Upload snelheid gelijk aan download snelheid
• Eigen monteurs
• SLA4 Gold met:

• 24-uurs storing melding
• Oplossing storingen: binnen één werkdag
• Overboeking van 1:5

Abonnementskosten FTTB3*

(Kosten per aansluiting)
Snelheid Kosten/maand
50 MB/s € 52,00
100 MB/s € 56,00
500 MB/s € 67,00
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Voorwaarden FTTB3

De overeenkomst wordt aangegaan voor de periode 
van 3 jaar, daarna wordt deze stilzwijgend per volle 
maand verlengd.
De hardware (Fiber NTU) blijft eigendom van de 
leverancier.

Eenmalige kosten FTTB3*

Aansluitkosten5 € 59,50
Afsluitkosten6 € 59,50
Monteur op locatie  € 75,00 (per aansluiting)
Internet router  € 119,00 (optioneel)
Mantel incl. NTU7  € 250,00

Pinnen
AVtel biedt Pinnen over IP (PoIP) aan en levert de 
aansluiting werkend op. Daarna verzorgt AVtel het 
onderhoud en beheer van uw aansluiting.

Veilig pinnen over IP is beschikbaar voor alle klanten 
met een internetverbinding. In het datacenter wordt 
een beveiligde lijn gekoppeld aan de betreffende 
internetverbinding. Van hieruit worden de transacties 
getransporteerd naar de verwerker, vaak Equens, 
CCV, Atos Worldline. De PoIP verbinding is 
gecertifi ceerd, en in het datacenter is interconnectie 
met elke verwerker. 

De installatie wordt door eigen monteurs uitgevoerd.
Na oplevering hoeft de klant alleen nog maar zijn 
pinautomaat aan te sluiten.
De extra kosten zijn: 
Aansluitkosten € 150,00 (eenmalig)
PoIP lijn € 10,00 (per maand)

Artikelnummer:
FTT-K01 Aansluitkosten5

FTT-K02 Afsluitkosten6

FTT-K04 Internet router
FTT-K05 Huur internet router (€ 6,- / maand)
FTTB-100 100 MB internet
FTTB-50 50 MB internet
FTTB-500 500 MB internet
FTTB-K03 Monteur op locatie (per verbinding)
FTTB-MANTEL FTTB mantel incl. NTU7

FTTO-10 10 MB internet
FTTO-100 100 MB internet
FTTO-30 30 MB internet
FTTO-50 50 MB internet
FTTO-500 500 MB internet
FTTO-60 60 MB internet
FTTO-K03 Monteur op locatie
FTTO-K05 NTU7

Andere mogelijkheden
Naast de genoemde glasvezel internet oplossing zijn 
ook zakelijke internet aansluitingen over adsl/vdsl 
mogelijk. Naast Reggefi ber, kan de glasvezel ook van 
andere aanbieders worden afgenomen. Prijzen op 
aanvraag.

Verklarende woordenlijst
1  FTTH - Fiber to the Home - Glasvezel tot aan de 

meterkast.
2  FTTO - Fiber to the Offi ce - Glasvezel tot in een 

bedrijfspand, 1 glasvezelverbinding met 1 aansluiting
3  FTTB - Fiber to the Business / Building - Glasvezel 

tot in een bedrijfspand, 1 glasvezelverbinding met 
meerdere aansluitingen

4 SLA - Service Level Agreement
5 Aansluitkosten - Start van abonnement
6 Afsluitkosten - Beëindiging van abonnement
7  NTU - Network Termination Unit: Modem dat wordt 

aangesloten op de FTU (Fiber Termination Unit), 
een kastje bij de aansluiting van glasvezel. De NTU 
zet de optische signalen om in elektrische signalen 
die nodig zijn voor de geleverde telecommunicatie-
diensten.

*  Alle genoemde prijzen zijn exclusief 21% BTW.
Prijsniveau 1/4/2017 
Factuur en contract starten op de datum dat de 
glasvezel ter beschikking staat van de contractant.
Maandelijkse facturatie.


