


Snel en betrouwbaar internet is een must voor ondernemers. Met de abonnementen van

LINK, aangeboden door internetproviders Signet & Breedband, kun je rekenen op een

flexibel, all-in-one internetabonnement tegen een aantrekkelijk tarief.

Welk abonnement je ook kiest, standaard inbegrepen zijn een glasvezelverbinding, een

router én mobiel back-up internet voor maximale beschikbaarheid. En dat is niet alles! Ook

profiteer je in alle abonnementen van onder meer een VoIP-telefonie-account, een publiek

IP-adres en telefonische support bij storingen.

Signet en Breedband bieden met LINK betaalbare hoogwaardige internetoplossingen voor 

de zakelijke markt. We kunnen dit aanbod doen, omdat we samenwerken met meer dan 40 

verschillende netwerkpartners. Samen helpen we al meer dan 25 jaar ondernemers aan de 

essentiële link in hun infrastructuur: supersnel én betrouwbaar internet.

/ Snel en betrouwbaar internet voor ondernemers

/ LINK – aangeboden door Signet & Breedband

/ Redundante internetoplossingen

De bedrijfscontinuïteit van klanten heeft bij Signet en Breedband 

de hoogste prioriteit. Om ervoor te zorgen dat je altijd online bent 

bieden alle LINK-abonnementen een redundante internetoplossing 

bestaande uit glasvezelinternet en een mobiel back-up verbinding 

met automatische fail-over.



/ Red abonnement 

Ben je als ondernemer op zoek naar een all-in-one 

internetabonnement tegen een aantrekkelijk tarief, kies dan voor 

het red abonnement. Je sluit het abonnement al af voor 60 euro per 

maand op basis van 100 Mbps. Naast een glasvezelverbinding en 

mobiel back-up internet profiteer je in het red abonnement ook van 

telefonische support tijdens kantooruren. De router beheer je zelf, dit 

in tegenstelling tot het purple en blue abonnement. 

/ Purple abonnement

Heb je naast een flexibele internetoplossing behoefte aan een hogere 

beschikbaarheidsgarantie, proactieve monitoring en professioneel 

beheer van de router, dan kan dat. Het purple abonnement biedt deze 

extra’s. Bovendien profiteer je de eerste zes maanden van gratis Anti-

DDoS op de primaire verbinding, waarmee je je netwerk beschermt 

tegen aanvallen van buitenaf. Je sluit het purple abonnement af voor 

105 euro per maand op basis van 100 Mbps.

Heeft jouw bedrijf meerdere locaties, wil je makkelijk kunnen 

opschalen en vertrouwen op de hoogste beschikbaarheidsgarantie 

(99,98%), kies dan voor het blue abonnement. Je profiteert de eerste 

twaalf maanden van gratis Anti-DDoS op de primaire verbinding, 

behoudt het publieke IP-adres bij een automatisch fail-over en wij 

zorgen voor een vervangende router wanneer nodig.

/ Blue abonnement 

Er zijn drie aantrekkelijke LINK-abonnementen, waardoor er altijd een 

is die bij de wensen en behoeften van jouw bedrijf aansluit. Je betaalt 

op deze manier nooit onnodig veel voor een snelheid of service die je 

niet nodig hebt.

/ Kies het abonnement dat bij jou past



/ Installatiegarantie

Bij ieder LINK-abonnement verzorgen wij op locatie de installatie van 

de glasvezelverbinding en de router. Wij zorgen voor de configuratie 

en de juiste aansluiting, zodat je kunt vertrouwen op een snelle en een 

betrouwbare verbinding. Voor de installatie betaal je eenmalige kosten 

afhankelijk van het abonnement dat je kiest. Dat betekent dus geen 

onverwachte kosten achteraf, wel zo transparant. 

/ Monitoring & support

Onze netwerkspecialisten monitoren ons netwerk dag en nacht om 

eventuele storingen of calamiteiten snel te verhelpen. Toch onze hulp 

nodig? Onze afdeling support is 24/7 telefonisch bereikbaar en je hebt 

altijd toegang tot het online klantportaal. Voor telefonische support 

buiten kantooruren heb je een PIN-code nodig. Deze ontvang je na 

ingang van het abonnement.

/ Abonnement afsluiten

Heb je een abonnement gevonden dat bij de wensen en behoeften 

van jouw bedrijf past of wil je hier vrijblijvend advies over? Neem dan 

contact met ons op via 085 747 00 00 of stuur een e-mail naar 

link@signet.nl. Op www.signet.nl/link kun je ook een aanvraag doen. 

Laat je gegevens achter en wij nemen snel contact op. 

/ Over Signet & Breedband

Signet en Breedband hebben ruim 25 jaar ervaring in de 

connectiviteitsbranche. Wij zetten ons iedere dag in om de zakelijke 

markt -van MKB tot multinational- te ontzorgen met de beste 

internet- en netwerkoplossingen. Dat doen we met ons expertteam in 

Eindhoven en Arnhem.

www.signet.nl/link                  085 747 00 00                           
link@signet.nl


