
Wij staan voor u klaar!
Wilt u weten wat glasvezel voor u kan toevoegen en heeft u of uw ICT manager of
systeembeheerder nog vragen, dan komen wij graag met u in contact.

Interesse? Bel of mail ons!
YourXS                                        Crystal Networks

Web: www.your-xs.nl              Web: www.crystal-networks.com
E-mail: info@your-xs.nl                 E-mail: sales@crystal-networks.com

Voor vragen, advies en/of het plaatsen van een order kunt u contact opnemen
met de contactpersoon collectieve aanbieding:

Rob van Barneveld
Tel.: 035 760 00 05  | Mail: robvb@crystal-networks.com

100/100 Mbps
Incl. Internet
€199,-

250/250 Mbps
Incl. Internet
€289,-

Supersnel zakelijk betaalbaar glasvezel
Collectieve aanbieding bedrijvenpark Gooimeer Noord & Zuid

Toegevoegde waarde op overige IT services door glasvezel

Profiteer nu mee, tevens éénmalig verlaagde aansluitkosten van €425,-

Tijdlijn:
21 juli 2017:      Sluiting vraagbundeling
31 juli 2017:      Bij succesvolle vraagbundeling
                         aanvang aanleg
                         (incl. vergunningsaanvragen)
November 2017: Netwerk online



Combinatieaanbieding tot uiterlijk 21 juli 2017

YourXS en Crystal Networks hebben de handen ineen geslagen om
op korte termijn glasvezel te realiseren op de bedrijventerreinen
Gooimeer Noord en Gooimeer Zuid. Het realiseren van een glasvezel-
netwerk zal aanvangen bij een succesvolle vraagbundeling, hetgeen
betekent dat gestart zal worden met de aanleg van het netwerk bij
het minimum aantal vereiste aansluitingen van 30.
Teneinde deze vraagbundeling een succes te laten zijn is een scherpe
aanbieding gerealiseerd in zowel vaste lasten als eenmalige aansluit-
kosten, waarbij naar verwachting aanleg eind juli zal starten en het
netwerk uiterlijk oktober online zal zijn.

De aanbieding is tweeledig en ziet enerzijds toe op aansluiting op
het YourXS open glasvezel netwerk (vastrecht), alsmede een bijbeho-
rende internetdienst van Crystal Networks. Middels deze combinatie-
aanbieding kan een aantrekkelijk maandtarief aangeboden worden,
alsmede zijn de aansluitkosten, welke doorgaans minimaal €1.500,-
exclusief BTW bedragen, gereduceerd tot €425,-. 

Internetdienst Crystal Networks

De internetdienst die Crystal Networks levert is incl. een vast IP adres en
100Mb/100Mb snelheid. Extra  vaste IP adressen kunnen optioneel afgenomen
worden. Bij een bedrijfsverzamelpand kan de dienst gesplitst worden per
huurder/bedrijf. Naast de internetdienst levert Crystal Networks ook IP telefonie,
IP TV en overige diensten.

Bedrijfsverzamelgebouwen

Glasvezel in uw bedrijfsverzamelgebouw is ook mogelijk, waarbij maximaal
4 bedrijven van 1 glasvezelkabel gebruik kunnen maken en de kosten van het
vastrecht kunnen delen. Hiervoor is voor het vastrecht wel 1 hoofdgebruiker
noodzakelijk. Wij informeren u graag over de mogelijkheden.

Open glasvezel netwerk:

Bij YourXS huurt u rechtstreeks een glasvezelkabel bij de netwerk-
beheerder met de bijbehorende bandbreedte welke u vrijelijk kunt

aanwenden voor internet en overige diensten. In tegenstelling tot
veel overige aanbieders huurt u een eigen glasvezel (1 op 1),
welke u niet deelt met andere bedrijven. Dit netwerk is open,

wat betekent dat u als klant uw eigen dienstverlener kan selecteren.

Voordeel Glasvezel

•    1 op 1 eigen ethernet (niet gedeeld)

•    Genoeg eigen bandbreedte voor

     diverse diensten

•    Supersnel en veilig datatransport

•    Betrouwbaar en stabiel

•    Toekomstbestendig

•    Kostenbesparend

Voorwaarden
* Aanleg zodra voldoende aanmeldingen       * Hogere bandbreedtes mogelijkheid       *  Zakelijk SLA
* Prijzen excl BTW                                     *  Contractduur 36 mnd.                        *  Bij contractduur van 60 mnd
                                                                                                                               €10,- korting op vastrecht
                                                                                                                               per maand.

Unieke Aanbieding
Overzicht maandtarieven
                                                                                                                                    Internet                      Éénmalige
Pakket                 Bandbreedte (1:1)          Internet snelheid                 Vastrecht YourXS         Crystal Networks       aansluitkosten 

Basis            105/105 Mbps           100/100 Mbps               € 175,00                 € 24,00                 € 425,00

Hoog            255/255 Mbps           250/250 Mbps               € 209,00                 € 80,00                 € 425,00

Overig           op aanvraag               op aanvraag                   op aanvraag             op aanvraag            € 425,00

VOIP CLOUD ONLINE
BACKUP

IP CAMERA IP ALARM WIFI

VIDEO
CONFERENCING

SHAREWEB SHOP IP PIN VPN E-MAIL

Een greep uit de waardevolle diensten met een glasvezelverbinding:


