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BESTELFORMULIER INTERNET EN TELEFONIE – EXCLUSIEF VOOR ‘Sijthoff City’ 

Uniscape heet u van harte welkom aan Grote Markstraat 37-53! Uniscape maakt kennis met: 

Bedrijfsnaam   :  ………………………………………………………………………………………… 

Contactpersoon  : ………………………………………………………………………………………… 

Adres   : ………………………………………………………………………………………… 

Postcode/Woonplaats : ………………………………………………………………………………………… 

Telefoonnummer : ………………………………………………………………………………………… 

Emailadres  : ………………………………………………………………………………………… 

 

KIES VOOR HET GEMAK VAN SNEL EN STABIEL INTERNET VIA BUSINESS CENTER GLASVEZEL 

Uniscape sluit u aan met kant en klare internetpakketten via snelle glasvezelverbindingen. Vele 

duizenden kleine en grote organisaties op meer dan 400 locaties gingen u voor.  

 

Werkt u alleen of samen, dan volstaat het ZZP pakket in de meeste gevallen. Het Advanced pakket is 

er voor organisaties met 3 / 5 gebruikers en gemiddeld computergebruik. Voor grotere organisaties 

tot 10 man en voor gebruikers die behoefte hebben aan een krachtige oplossing is er het Power 

pakket. Wilt u VPN’s kunnen opzetten of eigen public IP’s voor diensten / servers kunt u contact 

opnemen voor een dedicated lijn. Voor al het andere gebruik volstaat onderstaand 

Internetpakket (per maand opzegbaar) Prijs per maand Aantal 

ZZP – 50/50Mbit FUP € 39,95  

Advanced – 50/50Mbit FUP € 55,00  

Power – 100/100 Mbit FUP (1 Vast IP standaard) € 99,00  

 

Op alle pakketten biedt Uniscape diverse uitbreidingsmogelijkheden aan. Zo is het mogelijk vaste IP 

adressen te huren en kan Uniscape de geleverde router beheren en uw verbinding pro-actief 

monitoren.  

Uitbreidingen  Prijs per maand  Aantal 

Vast IP adres* € 5,00   

Router laten beheren € 8,00  

 

* Voor een vast IP dient nog een router te worden gehuurd of gekocht om het vaste IP adres te 

kunnen gebruiken 

Het kan zijn dat er eventuele kabeltrekwerkzaamheden vanaf het Uniscape glasvezelverzamelpunt op 

de leverlocatie naar de gehuurde ruimte moeten uitgevoerd, dit tegen € 59,00 -, excl. de BTW per 

uur en 2 euro per meter Cat 6 kabel. Deze meerwerkzaamheden worden achteraf in rekening 

gebracht.  
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Tevens is het mogelijk kwalitatief hoogwaardige hardware voor uw netwerk te huren of 

kopen via Uniscape tegen aantrekkelijke tarieven. Uiteraard kunnen wij ook proberen uw 

huidige router her te gebruiken, neem van te voren contact op over de geschiktheid hiervan. 

Losse netwerk hardware huur Prijs per maand Aantal 

Router advanced voor werken in de cloud / VPN € 35,00   

Router basis glasvezel € 17,50  

5 poort Gigabit switch € 5,00  

8 poort Gigabit switch € 8,00  

Wifi accesspoint basis € 5,00  

Wifi accesspoint advanced met webbased management  € 15,00  

 

Losse netwerk hardware  koop Prijs  Aantal 

Router advanced voor werken in de cloud / VPN € 399,00   

Router basis glasvezel € 220,00  

5 poort Gigabit switch € 59,00  

8 poort Gigabit switch € 99,00  

Wifi accesspoint basis € 59,00  

Wifi accesspoint advanced met webbased management  € 399,00  
 

KIES OOK VOOR EEN TOEKOMST MET VOORDELIG EN SLIM BELLEN VIA NIEUWE 

TECHNIEKEN 

Uniscape heeft voor telefonie de nieuwste technieken voor u geselecteerd om voordeliger 

en productiever te kunnen werken. Voor moderne telefonie hebt u een telefoniepakket 

nodig en natuurlijk telefoontoestellen.  

Telefoniepakket (per maand opzegbaar) Prijs per stuk &  
per maand 

Aantal 

Basiscentrale met 1 gebruiker en 1 telefoonnummer  € 10,00   

Extra gebruiker € 7,00  

Extra telefoonnummer € 3,00  

Onbeperkt bellen per gebruiker (nationaal vast en gsm)* € 14,00  

Integratie met App voor op mobiel per gebruiker € 4,00  

Integratie met Lync/Skype per gebruiker € 4,00  
*(minimaal 2 gebruikers nodig) 

Portering van uw huidige nummer(blok) is inbegrepen.  
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Uniscape heeft voor u de beste aanbiedingen uit de markt verzameld. De volgende 

toestellen van geselecteerde partners kunnen zowel gehuurd als gekocht worden.  

Toestellen huur Prijs per maand Aantal 

Basis toestel  € 8,00   

Advanced toestel  € 12,00  

Draadloos toestel € 10,50  

 

 

Basis toestel    Advanced toestel   Draadloos toestel  

 

Toestellen koop Prijs  Aantal 

Basis toestel  € 75,00   

Advanced toestel  € 140,00  

Draadloos toestel € 120,00  
 

U BENT KLAAR VOOR DE VOLGENDE STAP OP HET PAD NAAR SUCCES 

Ingevulde formulieren kunt u sturen aan Uniscape op de onderstaande adresgegevens. Hebt u nog 

vragen? Neem dan contact met ons op. Onze adviseurs staan klaar om u te ontzorgen. Uw ICT, onze 

zorg!  

Handtekening voor akkoord    Uniscape BV 

Naam:  ……………………………………..   Louis Braillelaan 80 
2719 EK Zoetermeer 

Functie: …………………………………….   Tel. 079-3030280 
support@uniscape.nl  

Plaats: ……………………………………..    of bezoek onze website www.uniscape.nl  
        
Datum: ……………………………………..        
 
 
Prijzen per 1 jan 2017 onder voorbehoud van wijzigingen. Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW. 
Montage en netwerkkabels niet inbegrepen. Op deze overeenkomst zijn de Algemene Voorwaarden 
van Uniscape van toepassing, deze zijn te downloaden op www.uniscape.nl  
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