
 

 
 

 
Glasvezel Enschede Kennispark 
Meer en meer industrieterreinen worden voorzien van glasvezel. Zo ook het Kennispark in Enschede, 
waar Voicedata vanaf nu tegen scherpe tarieven snel internet kan aanbieden. Door nauwe 
samenwerking met de netwerkleverancier kunnen wij op het Kennispark razendsnel internet leveren. 

Wij verzorgen de internetverbinding, de IP-adressen en zorgen voor de afhandeling met de 
betreffende netwerkleveranciers. U heeft altijd 1 aanspreekpunt, dat werkt wel zo prettig! 

 

Glasvezelverbinding 1Gbps/1Gbps  

De glasvezelverbinding die wij op uw locatie realiseren heeft een bandbreedte van 1Gbps/1Gbps die 
volledig naar wens is in te richten.  

De maandelijkse vastrechtkosten bedragen: €179,00 excl. BTW. Deze kosten komen bovenop de 
maandelijkse kosten die u hier boven ziet. De set-upkosten zijn inclusief graafwerkzaamheden. 
 

• Setupkosten: €999,00 excl. BTW 

• Vastrecht per maand: : €179,00 excl. BTW 
 

Internetfeed – kosten per maand: 
 

50/50Mbps     
 

€0,00 
excl. BTW  

 
na jaar 1 €20,00 

 
� Ja, ik wil dit 

pakket 
 

 
100/100Mbps 

 

€20,00 
excl. BTW  

 
na jaar 1 €40,00 

 
� Ja, ik wil dit 

pakket 

 

 
250/250Mbps 

 

€50,00 
excl. BTW  

 
na jaar 1 €70,00 

 
� Ja, ik wil dit 

pakket 
 

 
500/500Mbps 

 

€100,00 
excl. BTW  

 
na jaar 1 €120,00  

 
� Ja, ik wil dit 

pakket 
 

 
Naam:       Handtekening: 

 



 

 

 

 

Bedrijfsgegevens en doorlopende machtiging 
 

Doorlopende machtiging bedrijven (SEPA) 

Naam incassant Voicedata B.V. Plaats incassant Hengelo 
Adres incassant Turbinestraat 40 Land incassant Nederland 
Postcode 
incassant 

7556RB Incassant ID NL42ZZZZ081291420000 
Kenmerk 
machtiging 

 

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Voicedata B.V. om doorlopende 
incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens 
de maandelijkse abonnementskosten. Daarnaast geeft u uw bank toestemming om doorlopend een 

bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Voicedata B.V. 

Bedrijfsnaam  Rekeningnummer 
[IBAN] 

 

Adres  Woonplaats  

Postcode  Bank identificatie  

Land  Plaats en datum  

 
Routerkeuze 
Bij een overstap naar Zakelijk Glasvezel heeft u een router nodig die overweg kan met Glasvezel en de 
bijbehorende snelheden.	

Wanneer u zelf een router heeft die over deze functionaliteiten beschikt hoeft u geen keuze te maken 
en leveren wij enkel de aansluiting en IP-adressen. 

 
Draytek 2120 

Standaard router 
10/10Mbps of 50/50Mbps 

 

€109,00  
excl. BTW 

 
�    Ja, ik wil deze router 

 

 
Draytek 2925 

Premium router  
100/100Mbps of 200/200Mbps 

 

€228,00  
excl. BTW 

 
�    Ja, ik wil dit deze router 

 
 

Naam:       Handtekening: 


