
 

 

  

 
  

Optiepakketten voor toekomstgericht communicatienetwerk 
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Inleiding 

 
 
Doelstelling van het toekomstgerichte communicatienetwerk is dat u voor wat betreft uw 
communicatiebehoefte wordt ontzorgt met stabiele Wifi-dekking en/of ethernetverbindingen 
(koppelpunten) voor PC, IPTV, (beveiliging)camerasysteem, IP-telefonie, thuis werken en thuis leren 
waar u dat maar wilt. Optie 1 is een basisvariant.  
 
Het netwerk is vanaf de router van de operator eenvoudig modulair uit te breiden. Opties 2, 3 en 4 zijn 
daar voorbeelden van. 
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Optie 1 

 
 
In de meterkast wordt een 1 poort switch aangebracht. Vanuit de meterkast wordt een optische kabel 
aangelegd naar een wandcontactdoos in slaapkamer 1. Deze wandcontactdoos wordt voorzien van een 
losse opbouw WiFi module. Een bestaande loze leiding in slaapkamer 1 wordt gebruikt voor de aanleg 
van de optische kabel. Netwerksnelheid maximaal 100 Mb/s. 
 
- 1 één poort switch in de meterkast; 
- 1 wandcontactdoos voorzien van Plastic Optical Fiber (POF) in slaapkamer 1; 
- 1 losse opbouw Wifi module.  
 
Verkoopprijs incl. btw  € 400,- 
 

Optie 1a 

In de meterkast wordt een 1 poort switch aangebracht. Vanuit de meterkast wordt een optische kabel 
aangelegd naar een wandcontactdoos in slaapkamer 1. Deze wandcontactdoos wordt voorzien van een 
losse opbouw Ethernet module. Een bestaande loze leiding in slaapkamer 1 wordt gebruikt voor de 
aanleg van de optische kabel. Netwerksnelheid maximaal 1 Gb/s. 
 
- 1 één poort switch in de meterkast; 
- 1 wandcontactdoos voorzien van Plastic Optical Fiber (POF) in slaapkamer 1; 
- 1 losse opbouw ethernet module. 
 
Verkoopprijs incl. btw € 420,- 
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Optie 2 

 
 
In de meterkast wordt een 4 poorts switch aangebracht en een extra dubbele opbouw wandcontactdoos. 
Vanuit de meterkast worden optische kabels aangelegd naar vier wandcontactdozen in kamers naar 
keuze. Twee wandcontactdozen worden voorzien van een losse opbouw Wifi module. Netwerksnelheid 
maximaal 100 Mb/s. 
 
- 1 vier poorts switch in de meterkast; 
- 1 extra dubbele opbouw wandcontactdoos in de meterkast; 
- 4 wandcontactdozen voorzien van Plastic Optical Fiber (POF) in de kamers naar keuze; 
- 2 losse opbouw Wifi modules. 
 
Verkoopprijs incl. btw € 1.350,- 
 

Optie 2a 

In de meterkast wordt een 4 poorts switch aangebracht en een extra dubbele opbouw wandcontactdoos. 
Vanuit de meterkast worden optische kabels aangelegd naar vier wandcontactdozen in kamers naar 
keuze. Eén wandcontactdoos wordt voorzien van een losse opbouw Wifi module en één 
wandcontactdoos wordt voorzien van een losse opbouw Ethernet module. Netwerksnelheid maximaal 1 
Gb/s bij de Ethernet module en 100 Mb/s bij de Wifi module. 
 
- 1 vier poorts switch in de meterkast; 
- 1 extra dubbele opbouw wandcontactdoos in de meterkast; 
- 4 wandcontactdozen voorzien van Plastic Optical Fiber (POF) in de kamers naar keuze; 
- 1 losse opbouw Wifi module; 
- 1 losse opbouw Ethernet module. 
 
Verkoopprijs incl. btw € 1.320,- 
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Optie 3 

 
 
In de meterkast wordt een 4 poorts switch aangebracht en een extra dubbele opbouw wandcontactdoos. 
Vanuit de meterkast worden optische kabels aangelegd naar vier wandcontactdozen in kamers naar 
keuze. De vier wandcontactdozen worden voorzien van gecombineerde Wifi/Ethernet inbouwmodules. 
Netwerksnelheid maximaal 100 Mb/s. 
 
- 1 vier poorts switch in de meterkast; 
- 1 extra dubbele opbouw wandcontactdoos in de meterkast; 
- 4 wandcontactdozen voorzien van Plastic Optical Fiber (POF) in de kamers naar keuze; 
- 4 gecombineerde Wifi/Ethernet inbouwmodules. 
 
Verkoopprijs incl. btw € 2.290,- 
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Optie 4 

 
 
In de meterkast wordt een 4 poorts switch en een 1 poort switch aangebracht en een extra dubbele 
opbouw wandcontactdoos. Vanuit de meterkast worden optische kabels aangelegd naar vijf 
wandcontactdozen in kamers naar keuze. De vijf wandcontactdozen worden voorzien van 
gecombineerde Wifi/Ethernet inbouwmodules. Netwerksnelheid maximaal 100 Mb/s. 
 
- 1 vier poorts switch + 1 één poort switch in de meterkast; 
- 1 extra dubbele opbouw wandcontactdoos in de meterkast; 
- 5 wandcontactdozen voorzien van Plastic Optical Fiber (POF) in de kamers naar keuze; 
- 5 gecombineerde Wifi/Ethernet inbouwmodules. 
 
Verkoopprijs incl. btw € 2.800,- 
 
 


