VoIP abonnement
Onlinq biedt haar VoIP dienst aan voor een basisbedrag en staat dus los van het aantal
gebruikers. Doordat de kosten niet afhankelijk zijn van het aantal gebruikers is VoIP met
100 telefoons even duur als VOIP met 5 telefoons, los gezien van de huur of koop van
telefoontoestellen. Dit maakt het zowel voor kleine als grote bedrijven zeer interessant
om te bellen via VoIP. Bellen met VoIP via Onlinq is al mogelijk vanaf € 49,- per maand.

Maandelijkse kosten
De maandelijkse kosten zijn opgebouwd uit een vast tarief voor huur server, support en
het VoIP abonnement. Deze kosten staan dus vast ongeacht het aantal telefoonnummers.

Abonnementskosten
Huur server incl. support

€ 35,-

VoIP abonnement

€ 10,-

Aan de hand van het aantal telefoonnummers betaalt u een apart tarief per maand.

Telefoonnummers
Enkelvoudig nummer
10 nummerblok

€ 4,€ 15,-

Indien u ook gebruik maakt van een fax kunt u als optie “fax to email” toevoegen aan
uw abonnement. De rapportages van Statisticall bieden inzicht in het belgedrag van uw
organsiatie.

Opties
Fax to email
Statisticall

€ 4,€ 10,-

Eenmalige kosten
De eenmalige kosten hebben te maken met het aanvragen of behouden van één of
meerdere telefoonnummers. Hierin kunt u een keuze maken. Voor de installatiewerkzaamheden hanteren wij een vast tarief.

Aanvraag of behouden nummers
Aanvraag nieuw telefoonnummer of nummerblok

€ 15,-

Porteren ( behouden ) van een enkelvoudig nummer

€ 25,-

Porteren (behouden ) van een nummerblok

€ 100,-

Installatiewerkzaamheden
Onlinq installatie werkzaamheden op locatie

€ 200,-

Toestellen
Onlinq levert een breed assortiment VoIP toestellen. De toestellen zijn uitermate geschikt voor alle kantooromgevingen. De toestellen beschikken over een tal van functies
en hebben bovendien een hoge prijs-kwaliteitverhouding. Hieronder een greep uit ons
assortiment. Wij leveren zowel vaste als draadloze toestellen. Voor draadloze toestellen
is een basisstation vereist. Indien u advies nodig heeft staan wij graag voor u klaar.

T21P

T41P

€ 2,-

Huur per maand
Aankoop*

€ 58,-

Gigaset 510 Pro

Huur per maand
Aankoop*

€ 2,50
€ 105,-

Gigaset C530h

Huur per maand

€ 2,50

Huur per maand

Aankoop*

€ 99,-

Aankoop*

* Garantie: 24 maanden

T46G

€ 2,€ 49,-

Huur per maand
Aankoop*

€ 4,€ 165,-

Twee voorbeeldscenario’s
Voorbeeld 1
U heeft een klein bedrijf met 2 medewerkers en heeft 4 toestellen in gebruik aangezien u in meerdere ruimtes bereikbaar wilt zijn. U heeft 1 telefoonnummer die u extern
communiceert en wilt deze graag behouden. Beide medewerkers dienen tegelijk van de
telefonie gebruik te maken, daarom heeft u nu een ISDN oplossing. U wilt overstappen
op VoIP en wilt 4 T46G toestellen kopen.

Maandelijks
Huur server incl. support
VoIP abonnement
Enkelvoudig telefoonnummer

Totaal

€ 35,€ 10,€ 4,-

€ 49,-

Eenmalig
Porteren van een enkelvoudig nummer
4 toestellen ( T46G )
Installatiekosten

Totaal

€ 25,€ 660,€ 200,-

€ 885,-

Voorbeeld 2
U heeft een middelgroot bedrijf. U heeft een 10-nummerblok zodat uw afdelingen direct
vanaf extern bereikbaar zijn en wilt deze nummers graag behouden. In totaal heeft u 40
medewerkers in dienst die allemaal een eigen telefoontoestel hebben. U bent geïnteresseerd om de T21P toestellen te huren. Daarnaast wilt u ook gebruik maken van “fax to
email”.

Maandelijks
Huur server incl. support
VoIP abonnement
10 Nummerblok
40 toestellen ( T21P )
Fax to email

Totaal

€ 35,€ 10,€ 15,€ 80,€ 4,-

€ 144,-

Eenmalig
Porteren van een nummerblok
Installatiekosten

Totaal

€ 100,€ 200,-

€ 300,-

