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BESTEL NU!

VOORDEEL 
VOOR ARNHEMSE 
ONDERNEMERS

 INTERNET VAN BREEDBAND 
VIA KPN NETWERKNL
In Arnhem en omgeving breidt KPN NetwerkNL het glasvezelnetwerk uit. 

Dat is goed nieuws voor zzp’ers en het MKB! Jij kunt nu over dit netwerk internet van 

Breedband afnemen en profiteren van onze service. Als Arnhemse provider zijn we 

altijd dichtbij en binnen no-time bij je. Videobellen, razendsnel up- en downloaden en 

onbeperkt streamen; het kan allemaal. Kies vandaag nog voor Breedband-internet 

en binnen twee weken ben je online! 

Snel internet tot 1000 Mbit/s

Betrouwbaar en voordelig 

Binnen twee weken online

Persoonlijke en snelle service 

KPN gecertificeerde monteur 

GLASVEZELINTERNET VOOR JOUW BEDRIJF!

Bestellen of meer informatie:



Wist je dat wij veel meer dan alleen 
supersnel internet regelen? Kijk maar 
eens op www.breedband.nl!eens op www.breedband.nl!

Wil je bestellen of meer informatie? Bel met Account Manager 
Milan Hermsen via 088 599 99 20 of laat je gegevens achter op 
onze website en hij belt je binnen één werkdag terug! 

Ben jij zzp’er of MKB’er en zie jij je datagebruik met de dag toenemen? Dan is het internet 

van Breedband over het open glasvezelnetwerk van KPN NetwerkNL ideaal voor jou. 

Je kunt rekenen op supersnel en betrouwbaar internet voor een aantrekkelijk maandbedrag. 

Voordelen voor jou als Arnhemse ondernemer

SNEL BREEDBAND-INTERNET MET ONZE SERVICE

 KIES OOK VOOR RAZENDSNEL INTERNET 
VAN BREEDBAND

Snel internet tegen lage maandkosten
Wij sluiten je aan op het open netwerk van 
KPN NetwerkNL. De glasvezelkabels liggen al 
in de grond. We hoeven dus niet te graven en 
aan te leggen. Dat scheelt aanzienlijk in de 
maandkosten. De precieze kosten voor ons 
internet hangen natuurlijk af van het product 
waarvoor je kiest.

Binnen twee weken online
Omdat het glasvezelnetwerk er al ligt, helpen
we je supersnel. Als de glasvezel is afgemon-
teerd, ben je binnen twee weken al online. 
Dat komt door onze flexibele aanpak en het 
feit dat we alles zelf in huis hebben om jou 
snel aan te sluiten. We snappen als geen 
ander dat je niet zonder internet kunt en 
daarom schakelen we snel!

24/7 monitoring
We monitoren het netwerk dag en nacht.
Heb je onze hulp nodig? De storingsdienst 
van Breedband is 24/7 bereikbaar. We 
reageren altijd snel. Beloofd! We hebben een 
KPN gecertificeerde monteur in dienst die 
wijzigingen kan aanbrengen aan het netwerk.
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Maatwerk voor jouw bedrijf
Internet van Breedband is altijd maatwerk.
Wil je weten welk product het best bij jou 
past? Samen bekijken we wat jij precies nodig 
hebt. Onze Account Manager vertelt je graag 
welke mogelijkheden er zijn voor jouw bedrijf.

Persoonlijke service
Breedband is een Arnhems bedrijf, gevestigd 
naast het Centraal Station. Je ziet onze blauwe 
auto’s vast wel eens rijden. De afgelopen tien
jaar sloten we honderden bedrijven en organi-
saties in en om Arnhem aan. We zijn dus 
altijd dichtbij. Bij ons zijn er geen wachtrijen 
of lange keuzemenu’s. Onze dienstverlening 
is gewoon snel, goed én leuk! 

Milan Hermsen, Account Manager Breedband


