
De enige no-nonsense 
glasvezel provider 
voor bedrijven in 
het buitengebied met 
de beste beoordeling
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Zakelijk internet moet het altijd doen. 
Voor minder doen we het niet.
Helden Van Nu is er voor winkels, kantoren, horeca en agrarische 
bedrijven, voor adviesbureaus en bedrijfsparken. Net als jij gaan 
wij voor optimale kwaliteit. Wij leveren een internetverbinding 
waar je altijd op kunt vertrouwen, maken bellen tegen lage 
kosten mogelijk en zorgen voor een pinverbinding die het altijd 
doet. Zodat je zorgeloos kunt doen waar je goed in bent.

Dus één aanspreekpunt voor:

Helden Van Nu is een verademing vergeleken bij 
andere providers. Storingsvrij internet, top snelheden 
en een zeer prettige support desk, die niet alleen 
terzake zeer kundig zijn, maar ook op een zeer 
vriendelijke manier met de klant omgaan. Van harte 
aan te bevelen, dit bedrijf.  

Draeckensteijn Media, Groesbeek

“

Internet Office 365

Telefonie Zakelijk pinnen
met 4G back-up

Systeembeheer

Ben je benieuwd wat glasvezel voor jouw bedrijf kan betekenen? 
Of heb je andere vragen, ideeën of wil je eens sparren over 
technische zaken in heldere taal? 
Bel ons voor persoonlijk advies via 088 - 40 88 400.

Televisie



Prijzen

Budget glasvezel
€35,95 p.m.

Standaard glasvezel
€45,95 p.m.

MEEST GEKOZEN

Extra glasvezel
€55,95 p.m.

Premium glasvezel
€65,95 p.m.

Internet
Tot 50 Mbps download
Tot 50 Mbps upload

Vast IP adres

Internet
Tot 100 Mbps download
Tot 100 Mbps upload

Vast IP adres

Internet
Tot 200 Mbps download
Tot 200 Mbps upload

Vast IP adres

Internet
Tot 500 Mbps download
Tot 500 Mbps upload

Vast IP adres

9 van de 10 bedrijven hebben 
genoeg aan Standaard Glasvezel.

Alle genoemde prijzen zijn excl. 21% BTW
Vastrechtvergoeding: Naast het abonnement bij Helden Van Nu betaal je voor het gebruik van het glasvezelnetwerk aan de netwerkeigenaar. Dit is Glasvezel 
buitenaf. Dit is de zogenaamde Vastrechtvergoeding. Je kunt kiezen uit eenmalige afkoop (€ 1.570,25, excl. BTW) of maandelijkse betaling (€ 12,40, excl. BTW) van de 
Vastrechtvergoeding.

Opties

Bundelkorting
Neem glasvezel i.c.m. 
onbeperkt bellen en krijg 
15% korting op de telefonie.

VoIP
€ 4,95 per toestel p.m.

Onbeperkt bellen
€ 12,50 per toestel p.m. 

Analoge telefonie
€ 4,95 p.m. / € 50,00 voor 
telefonieadapter voor 
max. 2 analoge fax- of 
telefoonaansluiting.

8 IP adressen:
€ 20,00 p.m.

16 IP adressen:
€ 30,00 p.m.

Telefonie IP adressen Zakelijk pinnen
met 4G back-up
€ 7,50 p.m.

Geen
aansluitkosten
gratis i.p.v. €99,00

Borg modem
€ 99,00

24/7 support
€ 30,00 p.m.

Back-up 
verbinding
€ 44,00 p.m.

IP Televisie
€ 12,50 p.m.



Standaard Glasvezel

€ 45,95 p.m. excl BTW

100 Mbps Internet
Vast IP adres

15% korting op onbeperkt bellen
Gratis installatie

Bel ons voor persoonlijk advies via
088 - 40 88 400

NU


