
LOKALE 
glasvezel diensten
MaxiTEL levert diensten over  
diverse glasvezelinitiatieven

Voordelen
- Voordelig en stabiel internet

- Inclusief Alarm over IP

- Inclusief PIN over IP

- Meerdere VLANs mogelijk

- Keuze tussen Lite en Premium

- Geschikt voor telefonie

Op zoek naar een
compleet pakket? 
MaxiTEL levert telefonie diensten welke in 
combinatie met een internet dienst over 
glasnet perfect samen werken.

Glasvezel internet
Diverse bedrijventerreinen worden momenteel voorzien van een glasnet col-
lectief. Gezamenlijk met ondernemers uit de regio worden glasvezel netwerken 
aangelegd. Door gezamelijk, vaak vanuit een stichting, het glasnet aan te leggen 
wordt er bespaard op de eenmalige investering ten opzichte van bijvoorbeeld 
een KPN, Tele2 of Eurofiber. 

MaxiTEL neemt deel aan diverse projecten als provider. Dit betekend dat Maxi-
TEL diensten kan leveren over deze glasvezelinitiatieven.

Glasvezel is toekomst
Steeds meer applicaties werken via internet. Deze leggen in toenemende mate 
beslag op een netwerk. Met MaxiTEL Glasvezel kunt u probleemloos alle dien-
sten combineren. Grote bestanden downloaden, bellen via internet, VPN-con-
necties leggen met thuiswerkers, PIN-transacties verwerken en camerabeelden 
live versturen: met MaxiTEL Glasvezel is het mogelijk! MaxiTEL Glasvezel beschikt 
over meer dan genoeg bandbreedte voor nu en in de toekomst. Daarmee is uw 
organisatie voorbereid op groei. Zowel van medewerkers en vestigingen als 
dataverkeer.

Staat er een plaatst niet bij maar is wel een glasvezelinitiatief?  
Neem dan contact met ons op.

een frisse blik op telefonie!

MaxiTEL Telecom B.V.
Curieweg 4D • 2408 BZ
Alphen aan den Rijn

Direct contact: 
0172 754 000
info@maxitel.nl

Geen minimale looptijd, maandelijks opzegbaar!

Alphen aan de Rijn

Vlaardingen

Heemskerk

Helmond

Veghel

Vught

Nieuwkoop

Tilburg

Rotterdam



Over MaxiTEL Telecom
Grote kans dat uw bedrijf te veel betaalt voor telecom en 
internet. En wat krijgt u ervoor? Dagenlange wachttijden, 
stroperige callcenters en onpersoonlijke service. 
Herkenbaar? Dan is het tijd voor MaxiTEL.

Al meer dan tien jaar stelt MaxiTEL bedrijven in staat 
fors te besparen en tegelijkertijd te profiteren van snelle, 
persoonlijke en betrouwbare service.

Meedenken en flexibiliteit staan bij ons hoog in het vaandel. 
Waar mogelijk leveren wij de door u gewenste diensten nog 
dezelfde dag voor u op. Meer gemak voor minder prijs;  
dát is MaxiTEL.

Waarom kiest u voor 
MaxiTEL Telecom?
Steeds meer bedrijven kiezen voor de  
innovatieve diensten van MaxiTEL.

• Pro-actief: 24×7 úw betrouwbare telecomprovider
• Persoonlijk betrokken
• Onderscheidende expertise op elk vakgebied
• Razendsnelle en veilige verbindingen via  

eigen hoogwaardige netwerk
• Toekomstbestendige telecom- en  

internetoplossingen
• 100 procent gefocust op uw behoeften

Registraties

    ACM registratie nummers:  
    942487 / 942488 / 942489

 MaxiTEL Telecom is lid  
 van vereniging COIN

 MaxiTEL Telecom is  
 RIPE Member

ONZE MISSIE
Door het bieden 

van betrouwbare 
telecomoplossingen 

bedrijven laten 
besparen op tijd, 

zorgen en 
kosten.

Telecom
Alle telecomzaken 

geregeld

Mobiel
Gekoppeld aan uw 

telefooncentrale

VoIP
Hosted VoIP, Trunk, 
wholesale-diensten

Verbindingen
Glasvezel, A/V/SDSL,  

ethernet, straalverbinding

SMS
Bulk SMS versturen  

en ontvangen

Onze diensten

MaxiTEL Telecom B.V.
Curieweg 4D • 2408 BZ
Alphen aan den Rijn

Direct contact: 
0172 754 000
info@maxitel.nl


