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Gewoon supersnel en
betrouwbaar zakelijk 
internet via glasvezel

  

 Up- en downloaden vanaf 500 Mbps

 Combineer zakelijk internet met (coax)televisie

 De beste persoonlijke en deskundige service   
 voor onze zakelijke klanten

500 Mbps up- en down

1.000 Mbps up- en down

€ 75,-

€ 75,-

€ 55,-

€ 65,-

Telefonie PSTN ( 1 telefoonnummer)

Nummer porteren

€ 25,-
Gratis

€ 2,50

Gratis

500 Mbps up- en down

1.000 Mbps up- en down

€ 75,-

€ 75,-

€ 70,-

€ 80,-

1 IPv4- en IPv6-adres

Met router   Zonder router 

Inclusief Inclusief

Vaste nummers

Starttarief:  € 0,06

Minuuttarief: € 0,03

Mobiele nummers

Starttarief:  € 0,06

Minuuttarief: € 0,07

TriNed onderling

Starttarief:  Gratis

Minuuttarief: Gratis

/30 IPv4- en 1 IPv6-adres

/29 IPv4-adressen

/28 IPv4-adressen

Deze optie bevat geen subnet. Met een subnet 
heb je een deelnetwerk binnen een netwerk.

Bij TriNed Internet Zakelijk Premium wordt 

elke aansluiting geleverd op basis van een 

toegewezen /30, /29 of /28 IPv4-subnet. 

Bij een IPv4-subnet krijg je als zakelijke 

eindgebruiker 1, 5 of 13 unieke IPv4-adressen 

die je direct op jouw eigen apparatuur 

kunt configureren zonder dat je gebruik 

hoeft te maken van PPPoE of DHCP. Tevens 

krijg je een eigen privéverbinding (VLAN) 

vanuit jouw glasvezelaansluiting tot aan het 

internet.

Voordelig zakelijk bellen of gebeld worden, 
ook met je huidige telefoonnummer.

Tarieven

Extra zenderpakketten

TriNed Internet Zakelijk Basis

Telefonie

TriNed Internet Zakelijk Premium

Eenmalig Eenmalig

Eenmalig

p/mnd p/mnd

p/mnd

 Best beveiligd

Hoogste kwaliteit verbinding. Met een subnet heb je 
een deelnetwerk binnen een netwerk.

Inclusief

€ 45,-

€ 45,-

Inclusief

€ 17,50

€ 32,50

Basispakket

Extra smartcard(s) € 20,66  p.st.

€ 0,- € 11,57

Televisie kijken via de coaxkabel

Televisie kijken via de UTP-kabel (alleen met router)

Digitale televisie (DVB-C)

Interactieve televisie

Eenmalig

Eenmalig

p/mnd

p/mnd

p/mnd

Incl. smartcard + TV App

Basispakket

Extra interactieve ontvanger(s)

Interactief Plus

Familiepakket (Incl. ESPN Compleet en Film1)

ESPN Compleet

Ziggo Sport Totaal

Erotiek

€ 12,40

€ 12,40

€ 0,-

€ 12,40

€ 8,26

€ 12,40

€ 8,26

€ 14,88

€ 3,31

€ 4,13

Persoonlijk advies nodig? 
Bel met ons!

 0880 80 3080

Wij zijn 7 dagen per week beschikbaar, 
ma t/m vr 08.00 tot 21.00 uur. 

In het weekend en op feestdagen van 
09.00 tot 21.00 uur.

De voordelen van 
Internet Zakelijk Premium

Volg ons

Sinds 1999 Tadatel Telecom & ict, de lokale partner in Hoeksche Waard



 Opties

 Gewoon snel en stabiel internet

 Met TriNed-router of gebruik van eigen router

 Altijd één vast IPv4- en IPv6-adres

 Internet combineren met telefonie en televisie

 Kosteloze zakelijke basisinstallatie

TriNed Internet 
Zakelijk Basis

TriNed Internet 
Zakelijk Premium

 Subnet, het best beveiligde netwerk

 Keuze tussen 500 Mbps of 1.000 Mbps

 In combinatie met een eigen router

 IPv4-adressen uitbreidbaar 

 Kosteloze zakelijke basisinstallatie

Standaard 500 Mbps 
upload/download

Beste service voor
 zakelijke klanten

Je hoe�  niet meer te kiezen 

tussen kwaliteit en snelheid. Je 

verbinding blij�  constant op alle 

apparaten en kan tot 1.000 Mbps 

geüpgraded worden. 

Onze deskundige zakelijke 

klantenservice is  7 dagen per 

week beschikbaar. Heb je vragen? 

Neem dan gerust contact op 

met onze klantenservice.

 De voordelen van zakelijk glasvezel

Gratis zakelijke
installatie

Tijdens de installatie worden de 

internet- en telefoniediensten 

door een gespecialiseerde 

monteur aangesloten en de 

werking ervan gecontroleerd.

Je kunt televisie voor zakelijke klanten kiezen in combinatie met of zonder router.

Ben je een ZZP’er of heb je een kantoor, winkel, praktijk, sportschool, camping of hotel? Wij bieden voor elk bedrijf voordelig 

zakelijke televisie. Bij TriNed is overstappen wel heel eenvoudig. Wij bieden namelijk zowel digitale televisie via de coaxkabel 

(DVB-C) als interactieve televisie via de UTP-kabel aan. Wanneer je televisie van TriNed neemt, ontvang je tevens gratis de 

TriNed TV App. Met zoveel opties kan echt iedereen tv kijken en is het vervangen van bestaande kabels vaak niet nodig.

Combineer zakelijk 
internet met televisie

D
eze fl yer is door ons m

et de nodige zorgvuldigheid sam
engesteld. A

nderzijds w
ordt echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan w

el de gevolgen daarvan. Versie: 0
410

20
22

Supersnel, stabiel en veilig voor bedrijven
Onze zakelijke abonnementen bevatten standaard internet met een minimale up- en 
downloadsnelheid van 500 Mbps. Daarnaast is het mogelijk je abonnement te upgraden naar 
1.000 Mbps. Met ruim 23 jaar ervaring weten wij als geen ander hoe belangrijk een snelle en 
stabiele internetverbinding en een goede telefonische bereikbaarheid zijn voor jouw bedrijf.

Ben te allen tijde bereikbaar met zakelijke telefonie.

Het is cruciaal als ondernemer telefonisch goed bereikbaar 

te zijn. Bij TriNed kun je voordelig zakelijk bellen of gebeld 

worden. Je hebt de keuze tussen een nieuw telefoonnummer 

of behoud van je huidige nummer. Aanvullende diensten zoals 

nummerweergave en voicemail zijn gratis.

Daarnaast bieden wij verschillende Business VoIP-oplossingen. 

Laat hiervoor je gegevens achter op onze website en een van 

onze gespecialiseerde zakelijke klantenservicemedewerkers 

neemt contact met je op voor een passend en persoonlijk advies.

Zakelijke telefonie

 Digitale televisie via de coaxkabel

 Interactieve televisie via de UTP-kabel

Met TriNed-router

 Digitale televisie via de coaxkabel

Zonder TriNed-router
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