internet access

Netwerk

Bedrijfsgegevens:
Bedrijfsnaam
Adres



2000+ Gigabit capaciteit

Postcode



99,9% uptime garantie



Redundante infrastructuur

E-mail



Lage latency

Telefoonnummer



Woonplaats
Land

KvK

1000+ internet coreverbindingen (IPT & (private)
Peerings)

Toekomst
Naast de huidige
standaard IPv4
adressen leveren wij
bij elke dienst ook
standaard IPv6
adressen.
Hiermee bent u voorbereid op de
komende veranderingen van IPv4
naar IPv6.
Bij elke verbinding wordt standaard
18 triljoen IPv6 adressen geleverd.
Voldoende om elk apparaat direct
op het internet aan te sluiten.

Gewenste leverdatum:

Tekenbevoegde:
Voornaam

Vult u a.u.b. hieronder de datum in waarop de oplevering van de glasvezelkop-

Achternaam

peling is gepland. Indien gewenst kan hier een voorkeur voor een latere leverdatum worden opgegeven.

E-mail
Telefoonnummer

Datum: ________________________________________________

Capaciteit internet verbinding

IPTV

Consumenten



20/20 Mbps

€ 12,50 / maand



1/1 Gbps

€ 40,00 / maand

Aansluiting is bedoeld voor thuis-gebruik. Aansluiting dient een eindgebruiker te zijn. Het is niet toegestaan deze verbinding als bedrijf te gebruiken en/
of deze te gebruiken voor het aansluiten van meerder eindgebruikers.



IPTV router + 1x Tuner (SetTopBox)

€ 185,00 / eenmalig
€20,00 / maand



1x Additionele Tuner (SetTopBox)

€ 100,00 / eenmalig
€20,00 / maand



1x Additionele Tuner (SetTopBox)

€ 100,00 / eenmalig
€20,00 / maand

NFOrce maakt voor de levering van de IPTV dienst gebruik van het IPTV
compleet (circa 60 zenders) product van InCompanyMedia.

Bedrijven :: MKB

Een maximaal van 3 SetTopBoxen kunnen worden aangesloten per glasvezelaansluiting.

Producten voor kantoor automatisering met normaal gebruik.



100/100 Mbps

€ 50,00 / maand



1/1 Gbps

€ 100,00 / maand

Aansluiting is bedoeld voor kantoor-gebruik. Aansluiting dient een eindgebruiker te zijn. Indien men de verbinding primair wilt gebruiken voor hosting dienstverlening of voor het aansluiten van meerdere eindgebruikers dan
dient men gebruik te maken van de IP Transit dienst.

Bedrijven :: Groot zakelijk / IP Transit

Per tuner dient er 30 Mbps door u als klant van uw internetaansluiting gereserveerd te worden.
Deze dienst is enkel voor eindgebruik, het is dan ook in verband met licentierechten niet toegestaan de dienst publiekelijk aan te bieden.
De tuner heeft een HDMI aansluiting, deze alsmede UTP kabels kunnen op
verzoek worden meegeleverd. Deze worden standaard niet meegeleverd.

Glasvezelkoppeling

Producten voor grootzakelijk gebruik, hosting en internetdiensten.

Welke leverancier gebruikt u voor uw glasvezel verbinding?



100/100 Mbps

€ 100,00 / maand



CrossNetworks

€ ____ / maand



1/1 Gbps

€ 650,00 / maand



Datafiber

€ 0,00 / maand



Eurofiber

€ ____ / maand



Fore Freedom

€ 10,00 / maand



Oono

€ ____ / maand



Oono - Rekam

€ 32,50 / maand



Tallgrass

€ ____ / maand



_________________________

€ ____ / maand

Aansluiting is bedoeld voor grootzakelijk-gebruik. Deze dienst kan ook gebruikt worden voor hosting dienstverlening, het aansluiten van meerdere
eindgebruikers of het gebruik van interconnects.

IP adressen



IPv4: 1 adres (/30)

€ 0,00 / maand



IPv4: 5 adressen (/29)

€ 8,00 / maand



IPv4: 13 adressen (/28)

€ 16,00 / maand



IPv6: /64 netblock

€ 0,00 / maand
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internet access

Alternatief aansluit adres (indien van toepassing):

Levertijd

Bedrijfsnaam

Afhankelijk van uw glasvezelleverancier kan de levering van onze dienst binnen 3 werkdagen worden uitgevoerd.

Adres

De levertijd is een gemiddelde levertijd genomen na volledig ontvangst van de
eerste betaling.

Postcode
Woonplaats

Voorwaarden

Land

Alle genoemde bedragen in dit formulier zijn excl. BTW.
De genoemde prijzen kunnen afwijken van informatie op de website.

Service Level Agreement

Het is niet toegestaan de dienst te gebruiken voor niet legale doeleinden.



Standaard

€ 0,00



Premium

€ 100,00 / maand

/ maand

De diensten hebben een contractduur van 1 maand.
Opzeggingen dienen 1 volledige maand van te voren worden doorgegeven.

Service & support
Standaard
Meldingen worden tijdens kantooruren behandeld op basis van best effort.



24 uur per dag actieve monitoring door NFOrce NOC.



Snelle response tijdens kantooruren.

Premium
Meldingen via email worden tijdens kantooruren behandeld. Indien er sprake is van een storing kan men 24 uur per dag direct contact opnemen met
NFOrce NOC.
Gegarandeerde uptime van 99,9 % op de internetdienst van NFOrce. Indien
de uptime niet gehaald wordt kan er aanspraak gemaakt worden op een
eenmalige korting van maximaal 25% op de dienst waar deze SLA op van
toepassing is, op de eerstvolgende factuur. Geplande werkzaamheden, onderhoud en de fysieke glasvezelverbinding vallen niet onder downtime van

Door ondertekening van dit aanmeldformulier:




Akkoord door tekenbevoegde afnemer:
Verklaart u dat u toestemming geeft om uw gegevens te gebruiken voor het
opzetten van de dienst en facturatie.

Naam
Datum

Gaat u een overkomst aan voor een initiële duur van 1 maand. Deze zal
telkens stilzwijgend met 1 maand worden verlengd. Er is een opzegtermijn
van één volledige kalender maand.
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Handtekening
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