Collectief Glasvezel op ons bedrijventerrein
ADSL volstaat niet meer
Meer en meer bedrijven ervaren dagelijks de ongemakken van hun ADSL verbinding. Door de lange
afstand tot de wijkcentrale, het feit dat de ADSL verbinding gedeeld wordt met 10 tot 20 anderen en de
upload snelheid een veelvoud lager is dan de download snelheid knelt de verbinding steeds vaker. Het
gebruik van videobeelden, Cloud computing, online diensten, CAD tekeningen, het beheer van
webshops en uploaden van foto of filmmateriaal zijn hiermee gewoonweg niet werkbaar.
Glasvezel is de toekomst
De ultieme oplossing, glasvezel, blijkt voor individuele bedrijven vaak te kostbaar. Meestal hebben
slechts enkele lokale 'ICT grootverbruikers' of grote bedrijven een dure glasvezelverbinding afgenomen
bij een van nationale Telecom carriers. Zij zijn daarmee in staat om hun bedrijfsvoering en innovatie op
een snelle en adequate manier in te richten. Op een industrieterrein betreft het veelal slechts enkele
bedrijven, de andere bedrijven blijven verstoken van betaalbaar glasvezel. Ondanks het feit dat er vaak
lokaal glasvezel aanwezig is, is het dus niet voor alle bedrijven mogelijk om tegen betaalbare tarieven
gebruik te maken van glasvezel.
De kracht van het collectief
FiberRevolution Nederland BV heeft in nauwe samenwerking met Rabobank, ABN AMRO Bank en CIF
(breedband investeringsfonds pensioenfondsen) een nieuw Collectief glasvezel model ontwikkeld
waarbij scherpe aansluitprijzen mogelijk worden en binnen een relatief kort tijdsbestek een geheel open
glasvezel netwerk wordt gerealiseerd.
Collectief glasvezel voor bedrijventerrein
De oplossing om alle lokaal gevestigde bedrijven op termijn toegang te verschaffen tot betaalbaar en
open glasvezel is het toepassen van FiberRevolution's Collectieve glasvezel model. Hiermee wordt bij
voldoende deelnemers een volledig stratendekkend zakelijk glasvezelnetwerk gerealiseerd tegen
betaalbare tarieven. Bovendien werken wij met een coöperatieve grondslag waarmee het maandelijkse
aansluittarief bij meer deelnemers tot maximaal 30% zal dalen (bijv. € 149,-/mnd wordt € 104,-/mnd).
Ons prijsmodel is eerlijk en simpel en gebaseerd op een 1:1 ethernet verbinding met een maximale
bandbreedte-snelheid.
Overzicht maandtarieven:

Pakket

Gegarandeerde
bandbreedte 1:1

Contractperiode
5 jaar (per maand)

3 jaar (per maand)

Instap
Basis
Hoog

40/40 Mbps
100/100 Mbps
250/250 Mbps

€ 149
€ 169
€ 199

€ 159
€ 179
€ 209
Eenmalige aansluitkosten € 199

Nb bovenstaande maandtarieven dalen met maximaal 30% op basis van een vooraf vastgelegde staffelkorting
tabel. Indien men later aansluit zijn de eenmalige aansluitkosten minimaal € 800.

Optimale keuzevrijheid
Met een glasvezel aansluiting van FiberRevolution zit men niet vast aan één Service Provider, maar
beschikt men over een volledig open verbinding naar een of meer neutrale marktplaats(en) cq
datacenter(s), waar men uit vele partijen kan kiezen. Men heeft de vrijheid om zelf zijn SP te kiezen in
een competitieve omgeving. FiberRevolution levert zelf geen diensten en is daarmee dus volledig
onafhankelijk en open.
'Eigen' netwerk zonder zorgen
Het glasvezelnetwerk zal onder de lokale naam (Glasnet) opgezet worden. Elke aansluiting gaat een
contract aan met FiberRevolution die in nauwe samenwerking met de lokale ondernemersvereniging of
parkmanager alle zaken rondom glasvezel regelt. Er komt een eigen glasvezel website met allerhande
relevante informatie en alle communicatie en de gehele operatie wordt verzorgt door de specialisten
van FiberRevolution. Zo kan de ondernemer zich concentreren op zijn eigen business en toch gebruik
maken van een betaalbaar en open glasvezel verbinding.

Flyer Collectief Glasvezel op ons bedrijventerrein

FiberRevolution Nederland, nov15

Collectief glasvezel op ons bedrijventerrein

Prijsvergelijking ADSL en glasvezel
In onderstaande tabel zijn enkele praktijkvoorbeelden van ICT kosten en diensten gebaseerd op een
ADSL respectievelijk een glasvezel verbinding. Nb gebleken is dat de MKB ondernemer zich vaak niet
bewust is van zijn hoge maandelijkse Telecom kosten.

Vrijblijvend gesprek
FiberRevolution biedt ondernemersverenigingen, industriële kringen en gemeenten betaalbaar en open
glasvezel. Bel 088-0882688 voor een vrijblijvend gesprek met één van onze directeuren. Wij informeren
u graag over de mogelijkheden en voordelen van betaalbaar en open glasvezel.
Glasvezel App
voor Android en Apple apparaten heeft FiberRevolution een speciale glasvezel App
ontwikkeld met veel actuele informatie over breedband en glasvezel. Download de Applicatie
gratis door in de betreffende store te zoeken op het woord 'glasvezel'.
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