
Vaste telefonie
Meer mogelijkheden  
én besparen op  
belkosten 

In het kort
- Besparing op reguliere  
 belkosten

- Goedkoper bellen naar het 
 buitenland

- VoIP-netwerk kan via bestaande
 verbindingen worden
 aangelegd

- Onbeperkt bellen middels  
 onbeperkte belbundels  
 mogelijk

Zakelijk VoIP 
Bellen met VoIP
Meer mogelijkheden én besparen op uw belkosten? 
Kies dan voor VoIP. Deze technologie, waarmee via 
internet kan worden gebeld, biedt diverse voordelen 
ten opzichte van conventioneel telefoneren. Zo zijn 
de mogelijkheden vele malen groter en wordt flink 
bespaard op reguliere belkosten.
Ook de tarieven voor bellen met buitenlandse num-
mers zijn drastisch lager met zakelijke VoIP. Een nieu-
we infrastructuur is niet nodig: het VoIP-netwerk kan 
via uw bestaande verbindingen worden aangelegd.

Onbeperkt zakelijke VoIP
Met dezelfde mogelijkheden als onze ‘normale’ zake-
lijke VoIP diensten, maar dan met onbeperkt bellen. 
Een uitkomst als u veel belt, u kunt dan kiezen voor 
deze onbeperkte bundels.
De onbeperkte bundel is verkrijgbaar in een bundel 
binnen Nederland en een bundel binnen Europa. U 
belt dan onbeperkt naar mobiele en vaste nummers.
Momenteel is deze dienst alleen beschikbaar voor 
Hosted VoIP accounts en vanaf 5 werkplekken.

Voordelen
Een onbeperkte bundel van MaxiTEL biedt mooie voordelen als u veel belt in een 
maand. Ook wanneer u relatief veel korte telefonische gesprekken heeft, is een 
onbeperkte bundel aan te raden, omdat u hier ook geen starttarief betaalt. Heeft 
u vragen of wilt u zich laten informeren? Schroom niet en neem contact op. Onze 
medewerkers informeren u graag over de mogelijkheden.

een frisse blik op telefonie!
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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


