
www.trined.nl/zakelijk

TriNed Glasvezel is gevestigd in het Brabantse Sint-Oedenrode. 

Sinds 1999 levert TriNed internet en telefonie via ADSL. In 2008 

werden de diensten aangevuld met televisie en ging TriNed via 

glasvezel leveren. Mobiele telefonie werd in 2013 aan het 

dienstenpakket toegevoegd. Dit familiebedrijf is daarmee één 

van de meest ervaren service providers op glasvezel. 

Dagelijks vertrouwen vele particulieren en bedrijven op de 

diensten van TriNed.

Maatwerk voor bedrijven

TriNed heeft  een landelijk netwerk van dealers en servicemon-

teurs. Zo heeft  u altijd een aanspreekpunt bij u om de hoek en dat 

is erg handig. De diensten internet, telefonie, televisie en mobiel 

worden geleverd aan bedrijven en particulieren. En ook alarm, 

pinnen en VoIP gaat probleemloos over glasvezel. Desgewenst 

zetten wij uw ISDN-centrale over op glasvezel. 

Bel voor de mogelijkheden naar 0800 9030.

‘Altijd dichtbij, 
betrouwbaar én 
servicegericht’

          Zakelijk glasvezel 
    met extra veel service
        tegen een 
            scherpe prijs!

VoIP

Vaste IP-adressen

ISDN over glasvezel

Alarm over IP

Pinnen



TELEFONIE eenmalig maandelijks

 Telefonie PSTN (analoog) € 25,00 € 2,50
	 met 1 telefoonnummer inclusief inclusief
 Extra telefoonnummer € 25,00 € 2,50

 Telefonie ISDN2 € 95,00 € 10,00
	 met 2 telefoonnummers inclusief inclusief
__ Telefoonnummers x € 2,50  ________ ________

 Basic VoIP € 25,00 € 2,50
	 met 1 telefoonnummer inclusief inclusief
__ Telefoonnummers x € 2,50  ________ ________

	 Business VoIP
 Business VoIP (1 gebruiker) € 17,50 € 9,50
__ Extra gebruiker(s) x € 9,50  ________ ________
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KLaNTgEgEvENs

Bedrijfsnaam:  ___________________________________________

Contactpersoon: ____________________________________  M / V 

Aansluitadres:  ___________________________________________

Postcode:  ___________________________________________

Plaats:  ___________________________________________

Factuuradres:  ___________________________________________  

Postcode:  ___________________________________________

Plaats:  ___________________________________________

Telefoon:  ___________________________________________

Mobiel:  ___________________________________________

E-mailadres:  ___________________________________________

KvK nummer:  ___________________________________________

BETaLINg
x  Automatische Incasso

Naamstelling:  ___________________________________________

IBAN-nr.:  __ __ __ __    __ __ __ __    __ __ __ __    __ __ __ __    __ __

ONdERTEKENINg

Plaats:  ___________________________________________

Datum:  ___________________________________________

Naam:  ___________________________________________

Handtekening:  ___________________________________________

vOORwaaRdEN
Op al onze overeenkomsten zijn de Algemene Voorwaarden TriNed B.V. van toepassing. De Algemene Voorwaarden TriNed B.V. staan gepubliceerd op www.trined.nl en als bijlage 
toegevoegd aan dit formulier. Ondergetekende machtigt TriNed B.V. om de verschuldigde bedragen via automatische incasso te incasseren. De overeenkomst wordt aangegaan voor 
onbepaalde tijd met een minimum duur van 12 maanden en is opzegbaar met een opzegtermijn van 60 dagen. Er wordt op de eerste factuur een borg van € 50,- berekend voor de 
in bruikleen geleverde apparatuur. TV is een product van Compenz Media. TriNed B.V. is statutair gevestigd in Sint-Oedenrode. KvK 17263356. Postbus 96, 5490AB Sint-Oedenrode. 
Incassant ID TriNed B.V.: NL83ZZZ172633560000. *). Alle genoemde bedragen zijn exclusief btw.

NUMMERBEHOUd EN OpMERKINgEN

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

sUppORT  maandelijks

 Basic (tijdens kantoortijden)  inclusief
 Shop (tijdens winkeltijden)   € 12,50
 24/7 (van 8.00-22.00 uur)   € 25,00

aLaRM eenmalig maandelijks

x Alarm-over-IP AL1 inclusief inclusief 
 Alarm-over-IP AL2 (GPRS Sim) € 55,00 € 22,50

pINNEN eenmalig maandelijks

x Pinnen-over-IP inclusief inclusief

INsTaLLaTIE eenmalig

x Basis Installatie Gratis
 Meerwerk (per uur)                                + € 65,00

INTERNET - RETaIL cONNEcT eenmalig maandelijks

 100/100Mbps € 75,00 € 55,00*
 250/250Mbps € 75,00 € 65,00*
x Draadloze router  inclusief

Ip-adREssEN (alleen i.c.m. Office Connect) eenmalig maandelijks

 4 IPv4 adressen (1 bruikbaar) inclusief inclusief
 8 IPv4 adressen (5 bruikbaar) € 45,00 € 17,50
 16 IPv4 adressen (13 bruikbaar) € 45,00 € 32,50

TELEvIsIE eenmalig maandelijks

 Analoog + DVB-C ontvangst  € 10,00
 IP-TV (interactief) incl. IP-TV Ontvanger € 40,00 € 5,00

Kijk voor extra tv-pakketten en opties op trined.nl

dEaLER
Bedrijfsnaam: _____________________________________________

INTERNET - OFFIcE cONNEcT eenmalig maandelijks

 100/100Mbps € 75,00 € 55,00*
 250/250Mbps € 75,00 € 65,00*


