
Snel en betrouwbaar internet
Voor alle ondernemingen

Op diverse industrieterreinen in Nederland wordt door Glasvezel 
Bedrijventerrein een zakelijk glasvezelnetwerk aangelegd. Ook 
voor uw vestiging dé aansluiting op de digitale snelweg. Maximale 
toegevoegde waarde tegen minimale kosten.



Glasvezel, hoe werkt dat?
Een glasvezelaansluiting kent drie 
domeinen of (in vaktermen) lagen.

1]  De passieve laag of glasvezel-
 aansluiting
De kabel tot het aansluitpunt in de 
meterkast.
2]  De actieve laag
Om door glasvezel te kunnen commu-
niceren worden lichtsignalen gebruikt 
vanuit ‘actieve apparatuur’ zodat 
ethernet beschikbaar is. Bijvoorbeeld 
de switch in het netwerk en de router 
bij u op locatie.
3]  De ICT-diensten-laag
Over ethernet op glasvezel kunnen 
zeer veel diensten worden afgenomen. 

In veel gevallen is er één leverancier 
die de dienstverlening op alle drie de 
lagen verzorgt. Dat heeft ‘alles in één 
hand’ als voordeel. Het businessmodel 

van Glasvezel Bedrijventerrein heeft 
ten opzichte hiervan echter twee heel 
belangrijke voordelen:
A]  U heeft een zeer ruime keuze op 
laag 3 (ICT-diensten), omdat u niet één 
leverancier heeft, maar kunt kiezen uit 
tientallen verschillende leveranciers. 
Meer keuze betekent meer flexibiliteit 
en mogelijkheden tot maatwerk.
B]  Doordat u voor verschillende leve-
ranciers kunt kiezen, is er sprake van 
marktwerking en zijn de totale kosten 
van onze glasvezelaansluiting inclu-
sief diensten aanzienlijk lager dan van 
leveranciers die als enige op hun eigen 
netwerk diensten leveren.

Glasvezel Bedrijventerrein levert daar- 
om een voor ICT-dienstenleveranciers 
open en vrij toegankelijk netwerk. 
Noch technisch, noch qua kosten zijn 
er belemmeringen. U kunt van tien-
tallen verschillende leveranciers ICT- 
diensten afnemen. Op die wijze kunt 
u de diensten en dienstverlening 
kiezen die het beste bij uw bedrijf 
passen. Daarnaast is de kans groot 
dat u ook via onze glasvezelaanslui-
ting van de dienstverlening van uw 
bestaande leveranciers gebruik kunt 
blijven maken. Ook op het bedrijven-
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terrein waar u gevestigd bent komt 
dit ‘open access’ glasvezelnetwerk 
beschikbaar. Voor informatie over de 
beschikbare leveranciers van ICT-dien-
sten kunt u een mail sturen aan 
info@glasvezelbedrijventerrein.nl.

Kenmerken
•  Point-to-point aansluitingen bin- 
 nen lokaal netwerk op het terrein
•  Point-to-multipoint aansluitingen  
 vanuit het netwerk naar buiten
•  Kosteloze EVC’s (of VLAN’s) voor  
 alle leveranciers
•  Meerdere diensten en leveranciers  
 over één glasvezelaansluiting
•  Non-overbooked of niet gedeeld  
 (1:1)

Beschikbaarheid & SLA
Hoewel u in noodgevallen vrijwel 
altijd terug kunt vallen op mobiele 
telefonie en datacommunicatie, zal 

het in veel gevallen toch zo zijn dat 
het uitvallen van de glasvezelver-
binding uw bedrijfsvoering fors zal 
belemmeren. Het is daarom dat 
Glasvezel Bedrijventerrein alle moge-
lijke maatregelen heeft genomen om 

dat te voorkomen. Glasvezelnetwerken 
zorgen voor stabiele en snelle verbin-
dingen. De afstand tot de telefoon-
centrale (zoals bij ADSL en VDSL) heeft 
geen impact meer op de bandbreedte. 
U krijgt dus altijd de bandbreedte die 
u heeft afgenomen en waarvoor u 
betaald.

De razendsnelle glasvezelnetwer-
ken van Glasvezel Bedrijventerrein 
hebben voor zakelijke toepassingen 
gebruikelijke service levels. 24 x 7 
monitoring van beschikbaarheid, sto-
ringen van de actieve netwerkappa-
ratuur worden binnen uiterlijk vier  



uur opgelost. Overige storingen 
(kabelbreuk e.d.) worden binnen maxi-
maal acht uur opgelost. De SLA voor 
de beschikbaarheid is 99,9%.

Vraagbundeling
Glasvezel Bedrijventerrein realiseert 
glasvezelnetwerken gefinancierd voor 
private investeerders en de Rabobank. 
Het netwerk zal daarom alleen worden 
aangelegd als minimaal 30% van de 
aansluitingen een van de  abonnemen-
ten voor een 1ste periode van 3 jaar af 
neemt. Daarna zijn de abonnementen 
wettelijk per maand opzegbaar. Abon-
nementen kunnen worden overgedra-
gen bij verkoop of nieuwe huurders. In 
geval van leegstand binnen 3 jaar na 
activering, wordt een abonnement op 
pauze gezet, met de verplichting dat 

het abonnement bij nieuwe verhuur 
weer wordt geactiveerd voor het res-
terende deel van de initiële contract-
looptijd.

Facturatie & betalingen
Abonnementen worden per kwartaal 
vooruit gefactureerd en via een SEPA 
incasso geïnd. Facturen worden alleen 
digitaal verstrekt via een op te geven 
mail-adres.

Aanbiedingen
In de vraagbundelingsperiode kun-
nen specifieke aanbiedingen aan de 
orde zijn. Hiervoor  en voor alle ove-
rige informatie met betrekking tot de 
vraagbundeling en planning van de 
aanleg verwijzen we naar onze website:
www.glasvezelbedrijventerrein.nl △

Het open glasvezelnetwerk biedt u 
 ⇾ 24/7 support
 ⇾  Vrije keuze uit meer dan 85 aanbieders van zakelijke  

 ICT-diensten
 ⇾  Koppelen van bedrijfsvestigingen tot één netwerk, ook  

 internationaal
 ⇾  Centrale inkoop van ICT-diensten mogelijk
 ⇾  Aanbieden van eigen ICT-diensten



Tarieftabel

*altijd in combinatie met internet

Abonnement Glasvezel 1:1 Internet 1:5

Fiber4Internet 50 Mbps � 149,-* � 20,-

Fiber4Business 100 Mbps � 169,- Diverse opties v.a. � 40,-

Fiber4Business 250 � 229,- Diverse opties

Fiber4Business 1000 � 499,- Diverse opties

Overige kosten

VLAN-kosten onze zijde Inclusief

Actieve poortmonitoring Inclusief

Aansluiten bij 1ste aanleg Eenmalige kosten � 1.815,-

Na-aansluitingen Eenmalige kosten � 2.500,-

Informatie
 ⇾  Voor vragen over activering 

verbindingen
Weserve
088 – 33 222 66
 support@weserve.nl

 ⇾  Voor vragen over facturen
Glasvezel Bedrijventerrein
 088 – 33 222 55
 info@glasvezelbedrijventerrein.nl



Organisatie
NVA Projects heeft op diverse 
bedrijfslocaties in Nederland glasve-
zelnetwerken ontwikkeld c.q. in exploi-
tatie en is bij de ACM geregistreerd 
als aanbieder van openbare elek-
tronische communicatienetwerken, 
onder de vergunning nummers 
943464 (netwerken) en 943465 (ope-
rator diensten). De bouw en het pas-
sieve onderhoud van de netwerken 
is ondergebracht bij een gecertifi-
ceerd, landelijk werkende kabel- en 
leidingwerk aannemer. De ontsluiting 
naar de landelijke datacommunicatie 

infrastructuur en diverse datacenters/
internetknooppunten gaat veelal in 
combinatie met het glasvezelnetwerk 
dat in het buitengebied is of wordt 
aangelegd. De belichting van de net-
werken is de verantwoordelijkheid van 
daarin gespecialiseerde ICT-bedrijven, 
actieve operators genoemd. Door deze 
professionele inrichting van de orga-
nisatie en genoemde lange termijn 
samenwerkingen, worden de zake-
lijke servicelevels en de noodzakelijke 
beschikbaarheid geborgd. De investe-
ring wordt mogelijk gemaakt door F&P 
Glasvezel Cheetah en de Rabobank. 

Een greep uit het aanbod van ICT-diensten
 ⇾ Internet
 ⇾ VoIP-telefonie
 ⇾ TV
 ⇾ Pinnen over IP
 ⇾  Camerabeveiliging

 ⇾  Back-up en storage
 ⇾  Hosting en co-locatie
 ⇾ Clouddiensten
 ⇾ Netwerk- en    

  werkplekbeheer

glasvezelbedrijventerrein.nlGlasvezel Cheetah
F I N A N C I E R I N G  & PA R T I C I PAT I E


