
Het Flexpakket voor bedrijven en particulieren:
Internet, TV en telefonie over glasvezel.

Geef mij 
maar glas

Het Flexpakket heeft zowel voor ondernemers als voor 
particulieren veel te bieden. Benieuwd naar wat dat inhoudt? 
Goed nieuws: u krijgt de eerste drie maanden gratis de 
allerhoogste internet snelheid (1 Gbps) en het maximale 
zenderaanbod van ruim 120 TV-kanalen. Heeft u een geweldige 
zender ontdekt? Dan zet u deze na de actieperiode in een 
handomdraai aan, in uw eigen Flexpakket.

Eerste 
3 maanden 

Bestel vóór 
7 mei 

Sluit nu een 
abonnement af
Met DELTA Zakelijk kiest u voor een 
internetprovider die rekening houdt met de 
diversiteit aan bewoners en ondernemers  
op een bedrijventerrein.  Er is dus altijd een 
abonnement dat past bij uw situatie. 

Voor ondernemingen die hoge eisen stellen 
aan hun verbinding hebben we de hiernaast 
vermelde Business abonnementen. 

Bestel vóór 7 mei op 
glasvezelnoordlimburg.nl
of bel 077 8080 122

Tarieven zijn exclusief BTW, onder voorbehoud van wijzigingen. 

Speci caties

Business
Essential

Business
Premium

Overboeking bandbreedte 1:10 1:1

Beschikbaarheidsgarantie 99,8% 99,9%

Service type Account management Account management

Bereikbaarheid 24x7 24x7

Repairtime  24 uur  8 uur 

Vast IP 

Interactieve TV X X

Basis telefonie X X 

Zakelijke telefonie Optioneel Optioneel

Subnet Optioneel Optioneel

VLAN Optioneel Optioneel

Abonnementskosten per maand

150/150 Mbps € 179,- € 249,-

400/400 Mbps € 249,- € 299,-

1/1 Gbps € 299,- € 349,-

Activeringskosten

Eenmalig tijdens inschrijfperiode € 950,-  € 475,- € 950,-  € 475,-

Naast het Flexpakket en het Flexpakket + Business 
Pack biedt DELTA Zakelijk ook twee hoogwaardige 
Business abonnementen met uitgebreide SLA, zakelijke 
service & support en mogelijkheden voor extra diensten 
als een Subnet of VLAN.  

Niet genoeg aan het 
Flexpakket?

2WCF BV
Karreweg-noord 14
5995 ME Kessel

T:  077 8080 122
E:  sales@2wcf.nl

DELTA Zakelijk is de internet-, TV- en telefonieprovider 
voor het bedrijfsleven. Wij hebben als doel om 
glasvezeldiensten beschikbaar te maken voor zo veel 
mogelijk ondernemingen en omringende woonhuizen. 
Door heel Nederland, speci ek op bedrijventerreinen 
en in buitengebieden, leveren we supersnelle 
internetverbindingen, complete televisiepakketten en 
voordelige telefonie.

Delta Zakelijk is onderdeel van DELTA Fiber Nederland. 
Met netwerken door heel het land, heeft DELTA Fiber 
Nederland inmiddels ruim 600.000 woningen en 
bedrijven aangesloten. En dit aantal groeit met de dag. 

In hoog tempo wordt glasvezel aangelegd in steden, 
dorpen, buitengebieden en op bedrijventerreinen, 
waarover wij onze verbindingen en diensten aanbieden. 
Zo maken we op steeds meer locaties snel internet 
toegankelijk. 

Wilt u weten wat wij kunnen betekenen voor u? Neem 
gerust contact op en bel met 077 8080 122.

Daarom 
DELTA Zakelijk



 Kies uw 
Flexpakket 

 Kies uw snelheid
150/150 Mbps € 45,- / 37,19 ex. btw

400/400 Mbps € 52,50 / 43,39 ex. btw

1/1 Gbps € 90,- / 74,38 ex. btw

Standaard krijgt u bij het Flexpakket 150 Mbps 
up- en downloadsnelheid over glasvezel. Kies 
gemakkelijk voor meer snelheid! 

 Kies voor TV kijken

50+ zenders
Inclusief NPO, RTL, SBS, 

Discovery en Disney

+ € 10,-
/ 8,26 ex. btw

90+ zenders
Inclusief FOX Sports 1 pakket, 

National Geo Wild, RTL Crime, 

Nick junior, Baby TV, MTV, 

Eurosport 2, Food Network

+ € 15,-
/ 12,40 ex. btw

120+ zenders
Inclusief FOX Sports Eredivisie, 

Animal Planet, Discovery Science, 

BBC Entertainment en een ruime 

keuze aan buitenlandse zenders

+ € 20,-
/ 16,53 ex. btw

U krijgt gratis één interactieve TV-ontvanger. 
Daarnaast kunt u de zenders ook op uw laptop, 
tablet of smartphone bekijken. Ga voor het 
zenderoverzicht en alle extra mogelijkheden als 
Ziggo Sport en Film1 naar deltazakelijk.nl/televisie.

 Kies voor bellen

Bellen basisabonnement + € 0,-

Onbeperkt bellen NL + € 13,- / 10,74 ex. btw

Onbeperkt bellen EU + € 17,- / 14,05 ex. btw

U betaalt alleen voor wat u nodig hebt. En belt u 
helemaal niet? Dan betaalt u natuurlijk niets. Uw 
oude telefoonnummer neemt u gratis mee. 

 Kies voor ondernemersgemak

Business Pack 
Tweede telefoonlijn, vast IP-adres, 

BTW-factuur en zakelijke service

+ € 10,-
/ 8,26 ex. btw

Haal alles uit uw glasvezelverbinding wat voor uw 
zaak belangrijk is. En dat voor een scherpe prijs.

Bestel vóór 
7 mei

Alle bedragen zijn per maand. 

Business Pack
Het Flexpakket is zowel voor particulieren als voor 
ondernemers. Stelt u als ondernemer wat extra eisen  
aan uw verbinding? Kies dan voor het voordelige  
Business Pack. Hiermee krijgt u bovenop het supersnelle 
glasvezelinternet een eigen IP-adres en een extra 
telefoonlijn. U ontvangt alle kosten op een overzichtelijke 
digitale factuur met BTW-speci atie.

DELTA Zakelijk heeft voor ondernemers die kiezen voor  
het Business Pack een zakelijke service desk. Hier kunt u 
terecht voor ondersteuning door professionals met een 
ondernemersmentaliteit, zodat u goed uw zaken kunt doen.

Goed nieuws! U kunt nu kiezen voor supersnel 
internet over glasvezel, telefonie en interactieve 
TV van DELTA Zakelijk. In deze folder leest u meer 
over het aanbod voor particulieren en bedrijven.
 
Geen aansluitkosten en gratis installatie 
bij aanmeldingen vóór 7 mei!
Om een glasvezelnetwerk op uw bedrijventerrein aan te 
leggen, is het nodig dat 35 procent van de particulieren 
en bedrijven op uw bedrijventerrein een glasvezel-
abonnement neemt. Om die 35 procent te halen hebben 
wij een mooi aanbod: kiest u vóór 7 mei 2020 voor een 
Flexpakket van DELTA Zakelijk, dan berekenen we geen 
aansluitkosten, krijgt u de eerste 3 maanden een gratis 
uprade en komen wij het gratis installeren.

Of u nu stukadoor, adviseur of vormgever bent.  TV kijkt 
vanaf de bank of liever vanachter uw bureau. Wacht niet 
te lang met het afsluiten van een abonnement en kies 
vandaag nog voor DELTA Zakelijk.

Betaal alleen wat u nodig heeft
Iedereen is anders. De één wil een voordelig alles-in-1 
pakket, terwijl de ander juist blij is met alleen een 
supersnelle internetverbinding. Met het Flexpakket van 
DELTA Zakelijk heeft u zelf de touwtjes in handen. 
Heeft u meer of minder nodig? Dan past u het Flexpakket 
gewoon aan. Zonder extra kosten of gedoe. 

Alle vrijheid
Bij DELTA Zakelijk kiest u voor vrijheid en die begint met 
een internetverbinding van 150 Mbps, down én up. 
Genoeg voor de dagelijkse dingen. Wilt u meer snelheid, 
bellen met een vaste telefoon of Interactieve TV erbij? 
Dan kan! U bepaalt het helemaal zelf. Wel zo handig. 

Glasvezel buitenaf legt aan
Delta Zakelijk gaat haar diensten leveren 
over het door Glasvezel buitenaf aan te 
leggen netwerk op bedrijventerreinen  
in Noordwest Limburg. Zij zijn hiervoor 
een vraagbundeling gestart. Laat deze 
kans niet onbenut en neem vandaag nog 
een abonnement.

Bestel op glasvezelnoordlimburg.nl
of bel 077  8080 122

U bepaalt 
wat u  zet

Zet eens iets 
nieuws aan

Film1

FOX Sports CompleetZiggo Sport Totaal

FOX Sports Eredivisie Erotiekpakket

Het Flexpakket kunt u eenvoudig 
uitbreiden met Interactieve TV. 
U krijgt van ons gratis een nieuwe 
Interactieve TV ontvanger waarmee 
u TV kijkt via het internet. Dat is 
genieten van haarscherpe 
beeldkwaliteit en superveel handige 
extra’s.

• U kiest hoeveel zenders u wilt: 
50, 90 of 120 

• TV kijken op televisie, tablet, 
laptop en smartphone

• Maar één afstandsbediening 
nodig

Zo kunt u ook op de zaak overal de 
leukste programma’s kijken.

Televisie kijken zoals u dat wilt

Film1

Geniet van nationale en  
internationale topwedstrijden.
Inclusief FOX Sports Go. 
 
€ 15,- per maand / 12,40 ex. btw

Live Formule 1 en voetbal uit de 
Premier League,  Primera Division 
en de UEFA Champions League.

€ 15,- per maand / 12,40 ex. btw

Alle Eredivisie-wedstrijden, Keuken 
Kampioen Divisie en de KNVB Beker.
 
€ 7,50 per maand / 6,20 ex. btw

Erotiekpakket
Vier kanalen met komedies, thrillers, 
spee en andere genres.  
 
€ 15,- per maand / 12,40 ex. btw

FOX Sports CompleetZiggo Sport Totaal

FOX Sports Eredivisie
De spannendste erotische zenders 
in één pakket. 
 
€ 12,50 per maand / 10,33 ex. btw

Live tv pauzeren
Een programma stilzetten  
en hervatten met de 
 afstandsbediening 

Kanaallijst
Al uw TV- en radiozenders 
in een overzichtelijke lijst 

Begin gemist
Kijk programma’s vanaf het 
begin als u net te laat bent

Series opnemen
Neem uw favoriete series in 
één keer automatisch op

Programma gemist
Kijk tot zeven dagen gratis 
gemiste programma’s terug

Tv-gids
Gebruiksvriendelijke gids voor 
alle zenders 

Opnemen
Neem tot 250 uur aan 
programma’s op en bewaar 
ze een jaar 

Inloggen
Inloggen met uw Delta  
account 

Benieuwd naar wat anders of 
samen met collega’s een wedstrijd 
kijken? Probeer dan eens een 
maandje een nieuw pakket uit, 
zoals Film1, FOX Sports Compleet, 
Ziggo Sport Totaal of Fox Sports 
Eredivisie. Aanpassen kan iedere 
maand eenvoudig via MijnDELTA.


