
VAN BREEDBAND
HET NETWERKONZE 

DIENSTVERLENING 
GEVEN WE VORM 
OP BASIS VAN ONZE 
KERNWAARDEN:

Super handig!  
De overzichtskaart 
van ons netwerk.

Sneller, beter én leuker 

verbinding maken met 

de wereld om je heen? 

We sluiten je graag aan 

op ons netwerk!

WIJ ZIJN

ONZE PRODUCTEN 
EN DIENSTEN

AMSTERDAM 
euNetworks

AMSTERDAM 
Equinix AM7

AMSTERDAM 
DRT Wenckebachweg

AMSTERDAM
Equinix AM3

EDE
BIT2

ARNHEM
KPN Ah2

ARNHEM
AFX

ARNHEM
Tennet Toren

DOETINCHEM
Novoserve

DOETINCHEM
Compudac

ENSCHEDE
Equinix EN1

AMSTERDAM 
NIKHEF

HILVERSUM
Media Gateway

DEVENTER
ITB²

APELDOORN
ITB²

ARNHEM
Dataplace

HENGELO
Previder PDC2

HENGELO
Previder PDC1

AMSTERDAM 
KPN Asd2

AMSTERDAM 
DRT Data Tower

UTRECHT
Dataplace

ARNHEM
Stadskantoor

DUIVEN
Centerpoort

BrightaccessEurofiber

AMS-IX

KPN WBA

KPN WEAS

KPN WEAS

NDIX

Multiple Transits

Amazon AWS

Microsoft Azure Softlayer

Multiple Transits

Van stabiele, veilige en snelle internet-

verbindingen tot het slim koppelen van 

netwerken; we voorzien je van de beste 

digitale bereikbaarheid. 

Internet & Networking

We helpen jouw bedrijf of organisatie 

naar de cloud. We geven Microsoft 

licenties af en verzorgen ook de 

installatie en migratie.

Clouddiensten 

Met ons all-inclusive beheer kun je erop 

vertrouwen dat jouw ICT-omgeving 

optimaal functioneert. 

Managed Services 

Eén team, één taak
Wij geloven dat teamwork tot succes 

leidt. We zijn gedreven en helpen elkaar 

op een positieve en respectvolle manier.

Persoonlijke groei 
We kijken iedere dag weer hoe we ons 

kunnen ontwikkelen en verbeteren. Als 

we het beste uit onszelf halen is onze 

impact het grootst. 

Klant op voorsprong
We willen dat onze dienstverlening onze 

klanten op voorsprong brengt. We zetten 

daarom altijd een stapje extra om écht 

het verschil te kunnen maken.  

Samen de beste zijn
Minimaal een 9+ scoren voor klant- én 

medewerkerstevredenheid; met minder 

nemen we geen genoegen.

Wij helpen bedrijven en organisaties met Internet & Networking, Clouddiensten en Managed Services. Dat doen we op een manier die bij 

ons past: snel, goed en leuk! Zo zetten we onze klanten op voorsprong met de beste ICT-dienstverlening en vergroten zij hun impact en 

succes. En wanneer onze klanten het verschil maken, doen wij dat ook!

www.breedband.nl 

“Voor ons geen middelmaat.  

We willen samen de beste zijn.” 

Dave Aaldering, 

Directeur Breedband



SUPERSNEL INTERNET!

Internetverbindingen
Digitalisering en connectiviteit worden steeds belangrijker. 

Ieder jaar stijgt het datagebruik met maar liefst 80%! Met 

een internetverbinding van Breedband beschik je over 

een redundant, flexibel en schaalbaar netwerk. We leveren 

verbindingen vanuit datacenters of op basis van ADSL, 

VDSL, Fiber to the Home en Fiber to the Business.

Clouddiensten
Als officiële Microsoft Cloud Service Provider kunnen we 

je voorzien van een compleet portfolio aan Microsoft Cloud 

Services, zoals Azure en Office365. 

Beveiliging
Hackers, malware, spyware, virussen en spam zijn een gevaar 

voor jouw bedrijf of organisatie. Breedband kan een firewall 

of een andere beveiligingsoplossing voor je inregelen, die 

jouw netwerk en data beschermt.

Bedrijfsnetwerk
Heeft jouw bedrijf of organisatie meerdere vestigingen, 

dan kunnen we deze aan elkaar koppelen met een bedrijfs-

netwerk. Op een centrale locatie wordt jouw netwerk veilig 

met jouw ICT-omgeving gekoppeld en door middel van een 

firewall ontsloten naar het internet. Met onze Managed WAN- 

oplossingen heb je altijd en overal toegang tot jouw data.

Interconnectie 
Via ons stabiele en betrouwbare netwerk kunnen we directe 

koppelingen maken tussen datacenters. Ook realiseren we 

koppelingen met internet exchanges zoals AMS-IX, NDIX en 

NL-ix of cloudproviders zoals Microsoft Azure, Amazon AWS 

en SoftLayer.

Tussen datacenters
Voor koppelingen tussen jouw ICT-apparatuur in diverse 

datacenters of met andere dienstenaanbieders, leveren 

wij snel en tegen flexibele condities verbindingen. Denk 

bijvoorbeeld aan VLAN transparante MPLS verbindingen of 

DWDM gebaseerde lichtpaden. 

Colocatie
Breedband kan jouw server(s) en andere apparatuur 

onderbrengen in datacenters. Je bent verzekerd van 

een geoptimaliseerde, veilige ruimte met gegarandeerde 

stroomtoevoer en airconditioning. We werken met meer dan 

15 datacenters samen die zijn aangesloten op ons netwerk. 

Breedband zet jouw bedrijf of organisatie 
op voorsprong met de beste digitale 
bereikbaarheid. Met ons netwerk en onze 
diensten maak je sneller, beter én leuker 
verbinding met de wereld om je heen. Zo kun 
jij je impact en succes vergroten! 

We hebben passie voor techniek én voor wat die techniek 

mogelijk maakt. Breedband heeft een landelijk netwerk 

gebouwd dat we zelf onderhouden. Daarvoor is veel kennis, 

kunde en betrokkenheid in huis. Onze klanten kunnen 

rekenen op de beste oplossing, korte lijnen en persoonlijke 

service.

WAT KUNNEN WE 
VOOR JOU BETEKENEN?

JIHAAA! 

088 – 599 99 99
INFO@BREEDBAND.NL

WWW.BREEDBAND.NL 

MEER INFORMATIE? 
NEEM CONTACT MET ONS OP! 

Breedband heeft het netwerk van ruim 40 scholen 
van DeBasisFluvius toekomstproof gemaakt. 
Digiborden, Chromebooks en tablets: de ruim 
11.000 leerlingen en leerkrachten kunnen er nu 
probleemloos mee werken! 

Van showroom tot werkplaats; zonder verbinding kan 
niemand bij autobedrijf Zijm verder.  
Zijm kiest voor zekerheid en continuïteit en heeft door 
Breedband een eigen WAN-omgeving en firewall laten 
inrichten. Ook heeft Breedband het externe netwerk in 
beheer. 

GEFIXT!
KLANT KAN 
WEER 
OP WEG! 

We verbinden onze klanten zoals we 
het zelf ook geregeld willen zien: snel, 
goed én leuk!

Snel

Geen loketjes, wachtrijen en paarse 

krokodillen. Wij zijn lean & mean en 

houden het tempo erin. Voortgang is alles!

Goed

Onze techniek is solide en betrouwbaar.  

We beheren ons eigen netwerk en kiezen 

onze eigen leveranciers.

Leuk

Plezier is een belangrijke succesfactor!  

We hebben plezier in ons werk en passie  

en persoonlijke aandacht voor onze klanten.

Meer weten over onze producten en diensten? 
Ga naar www.breedband.nl


