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Glasvezel
internet + gratis 
telefonie, vanaf

€ 49,95

CBizz is een voorname speler binnen de glasvezelmarkt, 

gespecialiseerd in het aanbieden van zakelijke 

glasvezelverbindingen door heel Nederland. CBizz is 

actief op ruim honderd bedrijventerreinen en levert 

daarnaast eigen maatwerk internetverbindingen aan 

ondernemingen die vanaf meerdere locaties werken, 

zich in buitengebieden bevinden of een specifieke 

internetbehoefte hebben. Het bedrijf beschikt over een 

eigen core netwerk, servicedesk en werkt met een eigen 

team van hooggekwalificeerde medewerkers.

CBizz is er voor ondernemers en ondernemende 

bedrijven en onderscheidt zich met een persoonlijke en  

servicegerichte aanpak en kwalitatieve verbindingen 

die gewaarborgd worden door een eigen 24x7 bemand 

Network Operation Center.  

CBizz
Ondernemen voor ondernemers

CBizz | Houtschelf 1 | 3371 KB Hardinxveld-Giessendam | 

Tel 088-0020200 | cbizz.nl

Supersnel zakelijk internet 
in de buitengebieden



CBizz Fiber Green
Zakelijke abonnementen in buitengebieden

Het aanbod van CBizz
• Exclusief voor ondernemers in de geselecteerde 

buitengebieden, m.u.v. de bedrijventerreinen 

(doe de postcodecheck op cbizz.nl/buitenaf voor 

beschikbaarheid)

• Net zo snel up- en downloaden, keuze uit 100, 200,  

400 of 800 Mbps

• Inclusief telefonie met 2 lijnen en 2 nummers

• 24x7 monitoring en kwaliteitsbeheer door het CBizz 

Network Operation Center (NOC)

• Gratis zakelijke helpdesk (ma-vr 8.00 - 18.00)

• Gratis vaste IP-adressen** 

 * Vastrechtkosten zijn afhankelijk van uw locatie. Kijk voor actuele tarieven in uw gebied op cbizz.nl/buitenaf of op de website van uw netwerkbeheerder.

 Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW

Snel en betrouwbaar glasvezel internet 

Internet over glasvezel
Zakelijk gezien de beste oplossing

Ontdek IP-televisie
de mogelijkheden zijn oneindig

Aanvullend op uw CBizz Fiber Green abonnement kunt u 

kiezen voor IP-televisie van CBizz. Met deze interactieve 

televisie geniet u op 5 verschillende apparaten van een groot 

zenderaanbod inclusief de populairste Nederlandse publieke 

en commerciële zenders.

Televisie kijken zoals u gewend bent 
Bij uw televisieabonnement krijgt u van CBizz een settopbox 

die u kunt aansluiten op uw televisie. Zo kunt u het volledige 

zenderaanbod, waaronder ook de HD zenders, op uw eigen 

televisie bekijken. Daarnaast kunt u deze zenders ook bekijken 

op uw PC, laptop, tablet of smartphone. U kunt dus TV kijken 

waar en wanneer u maar wilt. 

Kijk op cbizz.nl/iptv voor meer informatie.

Bestel op cbizz.nl/buitenaf
of neem voor meer informatie contact op met 088 0020200 of sales@cbizz.nl

Als ondernemer heeft u geen tijd te verliezen en heeft u  

behoefte aan een betrouwbare en snelle internetverbinding. 

De komst van glasvezel zorgt ervoor dat u de modernste 

technologie tot uw beschikking krijgt met een enorme 

capaciteit. Om het bedrijfsleven in de buitengebieden een 

impuls te geven, hebben CBizz en haar partners de handen 

ineen geslagen om een aantrekkelijk zakelijk aanbod 

samen te stellen, passend bij het gebied. Met CBizz Fiber 

Green heeft u supersnel internet en dat levert u alleen maar 

voordelen op.

De voordelen van Glasvezel
Razendsnel internet

 Glasvezel van CBizz biedt u razendsnel internet, met 

snelheden die makkelijk 20x sneller zijn dan uw huidige DSL- 

of kabelverbinding. In de toekomst zal dit nog vele malen 

sneller kunnen.

Werken in de Cloud, online boekhouden

 Een groot voordeel van glasvezel is dat de uploadsnelheid 

even hoog is als de downloadsnelheid. Deze uploadsnelheid 

is belangrijk en onmisbaar voor het werken in de “cloud”.  

Clouddiensten zoals bijvoorbeeld online boekhouden, 

thuiswerken en back-updiensten zijn nu probleemloos te 

gebruiken.

Betrouwbare verbinding

 Glasvezel geeft u vooral een stabiele verbinding. Zaken als het 

weer en bijvoorbeeld straling hebben geen invloed op het 

signaal, waardoor er minder sprake is van storingen. En dat is 

voor zakelijk internetverkeer van wezenlijk belang.

Groene verbinding

Met glasvezel werkt u als ondernemer milieubewuster 

dan met de traditionele netwerken die gebaseerd zijn op 

kopertechniek en een hoger energieverbruik kennen.

Klaar voor de toekomst

 Met glasvezel komt de modernste technologie binnen 

uw bereik. Bedrijven ontvangen en versturen steeds meer 

informatie via internet, gemiddeld een verdubbeling per 

jaar. Glasvezel biedt ruimte voor deze ontwikkelingen. Met 

glasvezel bent u klaar voor de toekomst. 

Gratis telefonie-abonnement
Als het razendsnelle internet van CBizz u nog niet heeft 

overtuigd, is er voor u als ondernemer nog een extra reden 

om nu over te stappen. Want bij elk CBizz Fiber Green pakket 

krijgt u een telefonie-abonnement met 2 lijnen. Inclusief 

behoud van uw eigen nummer. 

Wilt u meer nummers of lijnen? Een koppeling met uw 

telefooncentrale? Migratie naar VOIP? Onze accountmanagers, 

tel 088-0020200, helpen u graag verder.

**Bij dit abonnement zitten vaste IP-adressen (IPv6) inbegrepen. Totdat IPv6 
beschikbaar is voor uw abonnement ontvangt u tijdelijk een vast IP-adres (IPv4).

cbizz.nl/buitenaf cbizz.nl/buitenaf

IP-televisie van CBizz
• Overal live televisie kijken

• Inclusief HD settopbox

• 5 verschillende apparaten

• Video on demand

• Uitzending gemist

• Programmagids

• Opnemen en pauzeren

Eenmalig Maandelijks

CBizz Fiber Green 100 + telefonie
100/100Mbps, best effort, vast IP-adres**, incl. CBizz basis telefonie € 49,95

CBizz Fiber Green 200 + telefonie
200/200Mbps, best effort, vast IP-adres**, incl. CBizz basis telefonie € 59,95

CBizz Fiber Green 400 + telefonie
400/400Mbps, best effort, vast IP-adres**, incl. CBizz basis telefonie € 89,95

CBizz Fiber Green 800 + telefonie
800/800Mbps, best effort, vast IP-adres**, incl. CBizz basis telefonie € 149,95

Activatiekosten CBizz € 69,95

Vastrechtkosten (gefactureerd door netwerkbeheerder)* ja

BESTE 

ZAKELIJKE AANBOD

Inclusief 
telefonie 
en vast  

IP-adres



Kies uw glasvezel internetabonnement

 CBizz Fiber Green 100Mbps + Telefonie voor € 49,95* p/mnd

 CBizz Fiber Green 200Mbps + Telefonie voor € 59,95* p/mnd

 CBizz Fiber Green 400Mbps + Telefonie voor € 89,95* p/mnd

 CBizz Fiber Green 800Mbps + Telefonie voor € 149,95* p/mnd

Extra opties internet

 Ik wil gebruik maken van een vast IP-adres 

 FRITZ!Box: alles-in-1 router met Wifi à € 149,-*

De eenmalige aansluitkosten bedragen € 69,95*. U ontvangt apparatuur voor 
activatie van het abonnement. U kunt zelf een router en/of firewall (laten) 
aansluiten en wij adviseren u de apparatuur af te stemmen op  
de gewenste bandbreedte. Op CBizz Fiber Green is een Fair Use Policy van  
toepassing. De aanvangstermijn bedraagt 12 maanden en na de  
aanvangstermijn is de opzegtermijn één (1) kalendermaand. 

Vastrechtvergoeding
Voor het glasvezelnetwerk in het buitengebied worden vastrechtkosten in  
rekening gebracht en gefactureerd door de netwerkbeheerder. Met dit bedrag 
dekt u de kosten die nodig zijn voor het aanleggen en onderhouden van het 
glasvezelnetwerk in het buitengebied. De beheerder, de voorwaarden en de 
hoogte van de kosten zijn afhankelijk van het gebied waarin u zich bevindt.  
U dient hiervoor bij deze aanvraag ook het tweede blad ‘akkoordverklaring en 
machtiging vastrechtvergoeding’ in te vullen

Gratis CBizz telefonie-abonnement 
U kunt gebruiken maken van een gratis CBizz telefonieabonnement met 2 
telefoonnummers. Het porteren van uw huidige telefoonnummer(s) kan na 
oplevering van CBizz telefonie met 2 tijdelijke telefoonnummers. 

 Ja, ik wil gebruik maken CBizz Telefonie Basis

  Neem contact met mij op voor uitgebreide zakelijke telefoniemogelijkheden 

IP-televisie
U kunt uw abonnement uitbreiden met CBizz IP-televisie. De aansluitkosten 
hiervoor bedragen eenmalig €89,25*. Hiervoor krijgt u 1 settopbox meegele-
verd welke u kunt aansluiten op uw TV. 

Kies uw IP-televisie abonnement (optioneel)
 IP-televisie Light voor € 12,95* p/mnd

  IP-televisie Basis voor € 17,45* p/mnd

Kies uw extra opties voor IP-televisie 
 2e settopbox à € 89,25*

 3e settopbox à € 89,25*

 TV opnemen € 3,50* p/mnd

 Zenderpakket IPTV Extra-1 € 4,10* p/mnd

 Zenderpakket IPTV Fun € 9,95* p/mnd

 Zenderpakket IPTV World € 10,95* p/mnd

 Zenderpakket IPTV Kids € 5,50* p/mnd

 Zenderpakket Fox Sport International € 15,95* p/mnd

 Zenderpakket Ziggo Sport Totaal € 14,95* p/mnd

Aanvraagformulier CBizz Fiber Green 
internet, telefonie en IP-televisie

Bedrijfsgegevens
Bedrijfsnaam:

KvK-nummer: CBizz klantnummer (indien van toepassing):

Straat (installatie-adres): nr:

Postcode: Plaats:

Contactgegevens

Aanhef:    De heer    Mevrouw

Naam contactpersoon: Telefoonnummer contactpersoon:

E-mail contactpersoon & digitale factuur:

Afwijkend e-mailadres digitale factuur (indien van toepassing):

Rekeningnummer voor automatische incasso

IBAN (bank)rekeningnummer:

Instemming
 Ja, door het plaatsen van de bestelling ga ik akkoord met de betalingsverplichting 
en alle voorwaarden die op deze bestelling van toepassing zijn en machtig ik CBizz 

om de factuurbedragen van de genoemde bankrekening te innen. 

 Ja, ik machtig CBizz hierbij om mij aan te melden bij de netwerkbeheerder en heb de ingevulde en  
ondertekende akkoordverklaring en machtiging bijgesloten.

 Plaats en datum: Handtekening:

Stuur uw aanmeldformulier naar sales@cbizz.nl
Of stuur de ondertekende formulieren naar CBizz, antwoordnummer 7044, 3430 VM Nieuwegein.
Uw aanvraag wordt in behandeling genomen na ontvangst van het getekende aanmeldformulier. Neem voor 
vragen contact op met CBizz. Tijdens kantooruren per telefoon op 088-0020200 of via email naar sales@cbizz.nl

Versienummer 20170512_1a
* Alle bedragen en tarieven zijn in euro en exclusief BTW en installatie. Onder voorbehoud van typefouten. 
Aan de aanmelding kunnen geen rechten ontleend worden. 



Voor gebruik van het glasvezelnetwerk in het buitengebied 
wordt een vastrechtvergoeding in rekening gebracht en  
gefactureerd door de netwerkbeheerder. Met dit bedrag dekt 
u de kosten die nodig zijn voor het aanleggen en onderhouden
van het glasvezelnetwerk in het buitengebied.
De beheerder, de voorwaarden en de hoogte van de kosten

zijn afhankelijk van het gebied waarin u zich bevindt. Vink 
hieronder aan wat voor u van toepassing is en onderteken 
het formulier.  
U gaat hiermee akkoord met de voorwaarden van de 
netwerkbeheerder en machtigt deze tot afschrijving van de 
maandelijkse vastrechtvergoeding.

Akkoordverklaring en machtiging vastrechtvergoeding 
Glasvezel in buitengebieden Glasdraad Groene Hart

Stuur dit formulier samen met uw aanmeldformulier naar sales@cbizz.nl:
Of stuur de ondertekende formulieren naar CBizz, antwoordnummer 7044, 3430 VM Nieuwegein.
Uw aanvraag wordt in behandeling genomen na ontvangst van het getekende aanmeldformulier. Neem voor 
vragen contact op met CBizz. Tijdens kantooruren per telefoon op 088-0020200 of via email naar sales@cbizz.nl

Versienummer 20180901_17
Alle bedragen en tarieven zijn in euro en exclusief BTW. Onder voorbehoud van typefouten.  
Aan de aanmelding kunnen geen rechten ontleend worden.

Ondertekening
Naam:           Handtekening:

Plaats en datum:

LET OP: dit formulier is uitsluitend voor het Glasdraad Groene Hart gebied
(deelgebieden Kaag en Braassem, Nieuwkoop en Teylingen-Oost).

Akkoordverklaring

In plaats van een maandelijkse vastrechtvergoeding kunt u er ook voor kiezen om deze kosten met een eenmalig 
bedrag af te kopen. Maak hieronder uw keuze:

 Ik verklaar kennisgenomen te hebben van de voor mij geldende Algemene Voorwaarden Vastrechtvergoeding 
Buitengebied en deze te aanvaarden. Tevens aanvaard ik de hoogte van de voor mij geldende vastrechtvergoeding á 
€ 12,40 excl. BTW per maand. Ik verleen aan Glasdraad Groene Hart B.V. een doorlopende SEPA-machtiging om voor 
de duur van de overeenkomst de maandelijks vastrechtvergoeding van mijn rekeningnummer te incasseren.

 Ik verklaar kennisgenomen te hebben van de voor mij geldende Algemene Voorwaarden Vastrechtvergoeding 
Buitengebied en deze te aanvaarden. Tevens kies ik voor de eenmalige afkoop van de vastrechtvergoeding ter hoog-
te van € 1.500,- excl. BTW. Hiervoor ontvang ik een factuur van Glasdraad Groene Hart B.V.

https://groenehart.glasdraad.nl/algemene-voorwaarden/
https://groenehart.glasdraad.nl/algemene-voorwaarden/
https://groenehart.glasdraad.nl/algemene-voorwaarden/
https://groenehart.glasdraad.nl/algemene-voorwaarden/
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