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Even voorstellen

Wij zijn 
TriNed

SERVICE 7 DAGEN PER WEEK 

TriNed heeft een landelijk netwerk van service-
monteurs en is 7 dagen per week bereikbaar.  
Ook op zon- en feestdagen.

SUPERSNEL, BETROUWBAAR EN ALTIJD 
BEREIKBAAR
TriNed is een onafhankelijke internetprovider en levert al ruim 17 jaar internetdiensten 
via glasvezelnetwerken. Dagelijks vertrouwen duizenden bedrijven en particulieren op
de diensten van TriNed. En binnenkort kan iedereen profiteren van een stabiele en 
gegarandeerde basissnelheid van 500Mbps. Internet, vaste telefonie, televisie, alarm, 
pinnen en VoIP gaan voortaan allemaal via het nieuwe glasvezelnetwerk.

ZAKELIJKE DEAL 

Wij houden van heldere, scherpe tarieven. Daarom 
zijn alle zakelijke abonnementen inclusief installatie- 
en aansluitkosten. Op onze website vindt u een 
uitgebreid overzicht van alle abonnementsvormen. 
En als u vragen heeft, kunt u ons altijd bellen op 
0800- 9030.

SUPERSNEL PINNEN 

Dankzij ons supersnelle glasvezelnetwerk, kunnen 
uw klanten nu nog makkelijker via de pin betalen. 
Veilig en razendsnel. Ook met meer dan één 
pinautomaat.

VEILIG UW ALARM 
AANSLUITEN 

Met ons stabiele glasvezelnetwerk heeft u de optimale 
verbinding naar uw meldkamer met Alarm-over-IP.  
Elke melding is zonder vertraging beschikbaar voor  
de meldkamer. Continue monitoring van uw alarm-
centrale is nu voor iedereen beschikbaar.
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INBEGREPEN IN HET PAKKET:
√   500Mbps internetverbinding
√   PIN-over-IP certificering
√   Alarm-over-IP certificering
√   Gebruik van eigen router of firewall

√   Zakelijke SLA

OPTIONEEL BESCHIKBAAR:
√   Upgrade naar 1Gb internetverbinding
√   Extra IP-adressen
√   PSTN-aansluiting(en)
√   ISDN-aansluiting

√   Digitale televisie

INBEGREPEN IN HET PAKKET:
√   500Mbps internetverbinding
√   PIN-over-IP certificering
√   Alarm-over-IP certificering
√   Draadloze router

√   Zakelijke SLA

OPTIONEEL BESCHIKBAAR:
√   Upgrade naar 1Gb internetverbinding
√   PSTN-aansluiting(en)
√   ISDN-aansluiting
√   Digitale televisie
√   Interactieve televisie

Office 
Connect

Retail  
Connect

€ 55,-

€ 55,-



NETWERK

OVER E-FIBER 
E-Fiber legt glasvezelnetwerken aan zodat iedereen, 
ondernemers en consumenten, in Nederland gebruik kan 
maken van glasvezel. E-Fiber vindt dat iedereen in Nederland 
recht heeft op snel internet. Daarom doet E-Fiber er alles 
aan om glasvezel voor iedereen bereikbaar te maken.  
Want dat is nodig. We gebruiken met z’n allen steeds meer 
data en een snelle en betrouwbare internetverbinding is 
daarom onmisbaar. Op dit moment werkt E-Fiber er hard 
aan om dit te realiseren voor iedereen in diverse gemeentes 
door heel Nederland.  

BUITENGEBIED

Ook de bewoners en bedrijven in de buitengebieden kunnen 
profiteren van alle voordelen van glasvezel van E-Fiber. 
Iedereen krijgt, mits 40% van de gemeente kiest voor 
glasvezel, kosteloos een glasvezelaansluiting van E-Fiber.

JACK BIEMANS  
(VAN DE VEN ACCOUNTANTS | ADVISEURS)
“Wij maken voor ons kantoor gebruik van glasvezel met vaste IP-adressen van TriNed. 
Met Office Connect zijn we verzekerd van een stabiele en snelle internetverbinding. 
Al onze medewerkers en klanten kunnen optimaal gebruik maken van onze online 
internetapplicaties. Mocht het nodig zijn, dan kunnen we altijd terugvallen op de  
24-uurs service van TriNed.”

ZAKELIJK DE BESTE DEAL  
 
√ 500Mbps internetverbinding
√ Gratis installatie door een installatiemonteur
√ 24-uurs klantenservice via 0800-9030
√ PIN- en Alarm-over-IP certificering

MEER INFORMATIE?
0800-9030

TRINED.NL/E-FIBER


