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Eindelijk 
betaalbaar en snel 
glasvezel voor de 
ondernemers van 
Vijfheerenlanden

Kemker ICT GROEP

Kemker ICT Groep is in zee gegaan met NG-BLU 
Networks. Samen gaan we een mooi glasvezelproject 
realiseren aanstaande oktober wat een voordeel is voor 
jouw als ondernemer! 

Het is eindelijk zover: zeer snel glasvezel in de regio en 
speciaal voor jouw bedrijf. Als ICT-bedrijf denken we 
graag met jou mee als ondernemer. Vandaar dat we 
ook dit project zijn gestart als het gaat om jouw 
Internet. Dat moet gewoon werken maar daarnaast 
moet het ook snel en kwalitatief zijn. 

Als ondernemer zit je niet te wachten op trage 
verbindingen, daarom dat het Fiber glasvezel zeer 
toepasbaar is voor jouw bedrijf!

Lees verder op de achterzijde voor de drie pakketten en 
de scherpe pricing.



Onderdeel van het 
glasvezel iniatief van:

+ Router

Om jouw verbinding werkend te krijgen heb jij natuurlijk een router nodig en adviseren wij 
een firewall te installeren. Je kunt zelf een router aanschaffen en installaren, of je kunt de 
router door ons laten verzorgen.

Wanneer jij ervoor kiest om een router bij ons af te nemen, dan ben je verzekerd van een 
zakelijke en stabiele oplossing.

Daarnaast krijg je niet enkel een volledig werkende oplossing opgeleverd, maar kun je de 
router ook volledig door ons laten beheren, continu monitoren en pro-actief laten bewa-
ken. Door het afsluiten van een aanvullende SLA wordt jij volledig ontzorgt want de router 
wordt ook kosteloos vervangen bij storing.

+ Pin & alarm

Wil jij je aansluiting ook gebruiken voor pin of alarm? Ook dit is mogelijk.

Pin € 7,50 p.m. & Alarm € 9,00 p.m.

Alle genoemde prijzen zijn excl. 21% BTW

Vastrechtvergoeding

Naast het abonnement bij NG-BLU Networks betaal je voor het gebruik van het 
glasvezelnetwerk aan de netwerkeigenaar. Dit is Delta Fiber Netwerk. 

Je kunt kiezen uit eenmalige afkoop of maandelijkse betaling van het vastrecht. 

Kijk op www.deltafibernetwerk.nl voor de actuele tarieven in jouw regio.

Premium Fiber

Internet
Tot 1000 Mbps download 

Tot 1000 Mbps upload

v.a. € 85,64 p.m.

Extra Fiber

Internet
Tot 400 Mbps download 

Tot 400 Mbps upload

v.a. € 51,65 p.m.

Basic Fiber 

Internet
Tot 150 Mbps download 

Tot 150 Mbps upload

v.a. € 45,45 p.m.
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