
Verlaagde tarieven
voor zakelijk glasvezel

Nú aansluiten voor 0 euro!

Het is géén prijsstunt

Overstappen? Nú instappen! 
Bel Breednet voor alle informatie.

www.caiharderwijk.nl/cai-zakelijk/

Wilt u overstappen op Breednet of heeft u specifieke vragen? 
Bel CAI Harderwijk en ontdek hoe prettig het is om te werken met een regionale partner:

0341- 410 666
Mailen kan natuurlijk ook: info@caiharderwijk.nl



Breednet: de kracht van 
het (regionale) collectief!

Harderwijk

Nunspeet

Ermelo

Putten

Goed nieuws voor ondernemers: de tarieven voor 
 Breednet zijn alleen maar gedaald! Hoe meer bedrijven 
aansluiten, hoe lager de kosten zijn. Hiernaast ziet u de 
nieuwe tarieven. En nee, het is geen tijdelijke prijsstunt, 
dit zijn blijvend lage tarieven!

Breednet is beschikbaar op alle industrieterreinen van 
Nunspeet, Harderwijk, Ermelo en  Putten. Dus ook op úw 
lokatie!

Wellicht werkt u nog met een 
ISDN-verbinding? Dan is het sowieso 
goed om nu te oriënteren op een andere 
verbinding. 

Het einde van de levenscyclus van ISDN 
komt in zicht. De verwachting is dat met 
ingang van 2020 de stekker uit ISDN gaat. 
Een overstap naar VoIP ligt dan voor de 
hand. Breednet biedt u de stabiele, snelle 
en voordelige verbinding daarvoor!

Overstappen op zakelijk glasvezel:
géén aansluitkosten

Let op:
ISDN stopt

   Per 2015  Per 2017 Per 2019

20 Mbps € 149,00   € 129,00  - 
50 Mbps € 199,00   € 149,00  € 129,00 
100 Mbps € 299,00   € 229,00  € 149,00
200 Mbps -   -    € 229,00
500 Mbps -   -    € 325,00
1 Gbps € 650,00   € 499,00   € 499,00  

Breednet is al 12,5 jaar hét zake lijke 
glasvezelnetwerk van netwerk-
bedrijf CAI Harderwijk. Honderden 
bedrijven in de regio hebben de 
handen ineengeslagen en dit 
netwerk samen mogelijk gemaakt. 

Juist in het collectief zit de kracht: 
hoe meer bedrijven aansluiten, hoe 
lager de kosten zijn. CAI Harderwijk 
is bovendien een stichting die werkt 
zonder winstoogmerk!

Met een aansluiting op het open 
netwerk van Breednet bepaalt u zelf 
van wie u ICT diensten  afneemt. U 
kunt zelf kiezen via welke partij u 
internettoegang en bijvoorbeeld 
VoIP-telefonie regelt. 

caiharderwijk.nl/cai-zakelijk 
Hier vindt u een aantal regionale 
CT-dienstverleners. Ook onze 
partner www.ndix.nl biedt diverse 
 zakelijke ICT-diensten.

Daarom zakelijk glasvezel

  Uiterst snelle internetverbinding

  Constante kwaliteit, ook met vele apparaten

  Uploads en downloads met dezelfde hoge snelheid

  Vrije keuze in leverancier van ICT-diensten


