
Glasvezel

Mobiel back-up 
internet

Small office router, 
eigen beheer

Mobiel back-up 
internet

Professionele, 
managed router

Mobiel back-up 
internet

Professionele, 
managed router

Glasvezel Glasvezel

99,80% 99,98%

€ 105,00 

€ 175,00

€ 135,00 

€ 199,00 

€ 260,00 

€ 630,00

€ 450,00

€ 399,00

Internet

Primaire verbinding

Beschikbaarheidsgarantie

Router

Type router

Eenmalige aansluitkosten

Lifecycle management

WiFi enabled 

Specificaties

Snelheden & maandelijkse kosten 
(looptijd contract: 36 maanden*)

Mobiel back-up met automatische 
fail-over**

500 Mbps

Installatiegarantie

Anti-DDoS (op primaire verbinding)

100 Mbps

Telefonie met vast nummer (VoIP)

Behoud publiek IP-adres bij fail-over

1000 Mbps

Publiek IP-adres

Secundaire verbinding

LINK Red LINK Purple LINK Blue

€ 60,00

€ 95,00

€ 75,00

€ 149,00

99,60%

eerste 6 maanden 
gratis

eerste 12 maanden 
gratis

Dit aanbod komt voort uit 
een samenwerking met:



Volgende werkdag Binnen 4 uur

Telefonische support bij storingen

Actieve monitoring

Mean time to Repair (MttR)

LINK Red LINK Purple LINK Blue

Volgende werkdag

Monitoring & support

24/7 toegang tot online portal 

1. Wat zijn de voordelen van zakelijk glasvezel?
Steeds meer applicaties en systemen communiceren via het internet en het datagebruik van bedrijven neemt rap toe. Er is 
dus vraag naar meer capaciteit. Glasvezel kan bijna onbeperkte bandbreedte bieden en is makkelijk op te schalen. Glasvezel 
is ook ongekend snel, de upload- en downloadsnelheid zijn nagenoeg gelijk, en zeer betrouwbaar: het is niet gevoelig voor 
zaken als corrosie, blikseminslagen of storingen door radiofrequenties. Glasvezel is de veiligste, snelste en meest stabiele 
keuze.

2. Wat heb ik aan mobiel back-up internet?
Bij alle abonnementen van LINK is naast zakelijk glasvezel ook mobiel back-up internet met automatische fail-over 
inbegrepen. Valt je primaire verbinding uit, dan schakelt de router automatisch door naar het snelle mobiele netwerk. Omdat 
de mobiel back-up verbinding niet via de grond maar via de lucht gaat, minimaliseer je de kans op gelijktijdige uitval. Je bent 
en blijft dus altijd online! 

3. Wat kan ik met een VoIP-account?
Voice over Internet Protocol (VoIP) betekent bellen via het internet. Bellen via VoIP als onderdeel van het pakket levert 
besparingen op. Hiermee is het mogelijk om -met een VoIP geschikte telefooncentrale- gebruik te maken van onze zakelijke 
telefoondiensten. Wil je tijdens het overstappen gebruikmaken van nummerbehoud of een nieuw nummer(blok) aanvragen? 
Dan regelen we dat uiteraard.

4. Hoe werkt Anti DDoS? 
Met Anti-DDoS ben je beschermd tegen volumetrische aanvallen en pin-pointed attacks tegen specifieke services. Ons 
Anti-DDoS-platform grijpt automatisch in wanneer een aanval of dreiging wordt gesignaleerd op je verbinding. We leiden al 
het verkeer dan om naar de Nationale Wasstraat (NaWas). Hier wordt het ‘vuile’ (malafide) verkeer ‘gewassen’ en komt enkel 
legitiem verkeer bij je server aan. Zo blijft je website of dienst online ondanks een DDos-aanval.

Kijk voor meer vragen en informatie op de website of neem contact met ons op. We denken graag met je mee en adviseren 
over de beste keuze. 

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

/ Veelgestelde vragen 

/ Interesse

24/724/7Tijdens kantooruren

* Tarieven voor een LINK-abonnement met een looptijd van 12 maanden zijn op aanvraag beschikbaar.
** Bij een automatische fail-over naar de mobiele verbinding is de beschikbare snelheid beperkt en verschillend per locatie.


