Samen supersnel internet!
www.glasvezelinhouten.nu
100 Mbps

€ 199,-*

Collectieve aanbieding voor
álle bedrijventerreinen
in Houten!

250 Mbps

€ 289,-*
* zie achterzijde

Doe mee!! Kijk op www.glasvezelinhouten.nu

YourXS levert, exploiteert en beheert open glasvezelnetwerken op bedrijventerreinen in
Nederland. In gebieden waar bekende providers zoals KPN of Eurofiber hoge kosten rekenen
voor een snelle glasvezel verbinding kiest YourXS ervoor om de vraag van lokale ondernemers te
bundelen teneinde een eigen glasvezelnetwerk aan te leggen. Open, collectief, betaalbaar en
totale verglazing van een terrein zijn daarbij de speerpunten.
Om het collectieve karakter kracht bij te zetten en lokale vraagbundeling te realiseren zoekt
YourXS daarbij zoveel mogelijk draagvlak bij lokale ondernemersverenigingen, gemeentes en
lokale partners. Voor de vraagbundeling in Houten heeft YourXS een zeer enthousiaste partner
gevonden in Crystal Networks.

Crystal Networks, gevestigd op bedrijventerrein De Molen in Houten, is uw lokale aanbieder van
alle diensten rondom de werkplek. Op het gebied van ICT, Telefonie, Internet en Beveiliging
hebben wij voor elk bedrijf een passende oplossing.
Ook op het open glasvezelnetwerk van YourXS kan Crystal Networks uw internetdienst verzorgen.
In combinatie met de collectieve aanbieding van YourXS kan dit bovendien tegen zeer scherpe
tarieven. Aangezien het een open netwerk betreft kunt u ook voor een andere aanbieder kiezen.
Crystal Networks wil zich er hoe dan ook voor inzetten om gezamenlijk zoveel mogelijk deelnemende bedrijven te verzamelen om een snel glasvezelnetwerk te realiseren op alle bedrijventerreinen in Houten. Doet u mee??

www.your-xs.nl

www.crystal-networks.com

Samen
Het iniatief van YourXS en Crystal Networks is gebaseerd op collectiviteit. Dit betekent concreet dat als we met elkaar een deelname van 125 aansluitingen halen over alle bedrijventerreinen in Houten we een eigen netwerk kunnen gaan realiseren! U profiteert als
deelnemer van lage eenmalige aansluitingkosten en zeer scherpe maandelijkse tarieven
voor hoge bandbreedtes en supersnel internet.
Samen staat ondernemend Houten sterk. Door de vraagbundeling te organiseren over alle
bedrijventerreinen in Houten zorgen we er samen voor dat glasvezel ook bereikbaar wordt
voor de kleinere bedrijventerreinen. Dit initiatief wordt dan ook ondersteund door onder
andere de IKH en Ondernemend Houten.

Open
YourXS verhuurt in tegenstelling tot veel overige aanbieders een eigen glasvezel. Uw aansluiting word niet gedeeld met andere bedrijven en daarnaast zijn onze netwerken daadwerkelijk open, wat betekent dat u als klant een eigen dienstverlener kan selecteren zonder
extra kosten. U betaalt, dus u bepaalt!
Bent u IT dienstverlener of heeft u behoefte aan maatwerk? Mail naar info@your-xs.nl

Supersnel
Ondersteund door:

Een snelle internet verbinding wordt steeds belangrijker.
Bedrijven gaan meer in de cloud werken en er komen
ook steeds meer diensten beschikbaar via internet.
YourXS en Crystal Networks bieden voor deze
actie twee zeer aantrekkelijke pakketten op
basis van 100 Mbps en 250 Mbps. Op
aanvraag kunnen we echter leveren
tot wel 10 Gbps per aansluiting!

www.glasvezelinhouten.nu

Samen supersnel internet!
Collectieve aanbieding bij 125 deelnemers
YourXS

Crystal Networks

Bandbreedte

Vastrecht

Internetsnelheid

Internetdienst

100/100 Mbps

€ 175,-

100/100 Mbps

€ 24,-

250/250 Mbps

€ 209,-

250/250 Mbps

€ 80,-

Eenmalige aansluitkosten slechts € 425,-

Hogere bandbreedtes en internetsnelheid zijn op aanvraag leverbaar tot 10 Gbps.
Standaard levert Crystal Networks één vast IP-adres per verbinding. Extra IP-adressen
kunnen optioneel afgenomen worden.
Bent u gevestigd in een bedrijfsverzamelpand? Ook dan kunt u meedoen! In veel gevallen
kunnen de kosten dan zelfs gedeeld worden tot 4 bedrijven. Wij informeren u graag over
de mogelijkheden!

Doet u mee?
Voor meer informatie, inschrijven voor de nieuwsbrief of natuurlijk voor deelname kunt
u kijken op de website. Daarnaast kunt u met al uw vragen terecht bij Crystal Networks.
Contactpersoon: Rob van Barneveld

Doe mee!! Kijk op www.glasvezelinhouten.nu

