
Zakelijk internet van Eazit is internet volgens de
modernste standaarden:

Eazit levert internetverbindingen voor uiteenlopende bedrijfswensen en zowel voor klein- als
grootverbruikers:

Stabiel internet legt de basis voor stabiele
bedrijfsprocessen en is verweven met tal van
systemen: van pin- en kassasystemen in
winkelruimtes tot de uitrol van VoIP telefonie
binnen kantoorruimtes en thuiswerkomgevingen. 

U wilt – begrijpelijkerwijs – kunnen vertrouwen
op internet dat wérkt.

Zakelijk Internet
Stabiel, snel en uiterst betrouwbaar

Eazit levert stabiele breedband internetverbindingen via ADSL, VDSL, Coax en glasvezel. Met
snelheden oplopend tot 10 Gigabit per seconde staat niets uw bedrijfsprocessen nog in de weg.

Internet waar u op kunt rekenen

Internet voor elk bedrijfstype

Internet anno nu

Schaal eenvoudig en snel op wanneer u dat
wenst;

Landelijke dekking door keuze uit
verschillende leveranciers;

Standaard hoge uptime;
Overal beschikbaar, ook thuis.

Maximale
downloadsnelheid

Aantal

Maximale
uploadsnelheid

Provider

Beschikbaarheid

GlasvezelInternet over CoaxVDSLADSL

20 Mbit/s

1 Mbit/s

Tele2, KPN

Overal

200 Mbit/s

30 Mbit/s

Tele2, KPN

Overal

500 Mbit/s

40 Mbit/s

Ziggo

Regio-afhankelijk

10 Gbit/s

10 Gbit/s

KPN, Eurofiber,
Tele2, Ziggo, e.a.

Regio-afhankelijk
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De hoge bandbreedte van onze internetverbindingen voor zakelijk gebruik zorgen voor optimale
bereikbaarheid waar en wanneer u dat wenst. De uptime van de door ons geleverde internetdiensten ligt
altijd tussen de 99% en 100%. Is er onverhoopt toch sprake van downtime, dan begrijpen we dat u snel
geholpen wilt worden. Met onze Service Level Agreements legt u uw exacte wensen ten aanzien van uw
bereikbaarheid vast. U bepaalt, wij leveren.   

Hoge beschikbaarheid, grote bereikbaarheid
Zo staat niets uw werkprocessen nog in de weg

Meer weten over Zakelijk Internet?
Vakkundig en behulpzaam advies voor uw organisatie

Eazit levert snel zakelijk internet door heel Nederland. Via onze postcodecheck ontdekt u binnen
enkele minuten wat de tarieven en mogelijkheden zijn voor uw locatie.  

ONTDEK DE MOGELIJKHEDEN OP UW ADRES

Zonnedauw 5
9202 PE Drachten

Drachten

Zomerdijk 9E – B@2
7942 JR Meppel

Meppel

Pelmolen 14
3994 XZ Houten

Houten

Provincialeweg 68 
5503 HH Veldhoven

Veldhoven

IBAN: NL41RABO0329259997
KVK: 34090783
BTW: NL803158142B01

Overige gegevens

Verlengde Duinvalleiweg 102
1361 BR Almere

Almere
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