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Bellen voor de zaak van Cloudius: 
 

Volledige “operational lease” oplossing voor uw vaste telefonie.  
 

 

Wat betekent dit voor u? 

 

 

U behoudt uw eigen telefoon- en faxnummer(s) 

 

U krijgt: 

 Een separate IP Voice lijn met router die u gaat verbinden met: 

 een complete, geavanceerde centrale in de Cloud die u desgewenst zelf 

kunt beheren en waarmee u verbonden wordt door: 

 per beller een vast telefoontoestel op het bureau, eventueel draadloos, in 

uw netwerk onderling verbonden met een passende switch, met compleet 

beheer, service, updates en vervanging bij defect en 

 indien nodig onbeperkt gebruik van professionele klantenservice voor 

gebruikersvragen, support en wijzigingen in de centrale 

 

Dit alles (complete infrastructuur) voor een vast bedrag per maand. U betaalt 

alleen nog uw belkosten.  

 

 

Hierbij kiest u voor:  

 onbeperkt bellen (vast en mobiel binnen NL voor € 5,00 per gebruiker per 

maand) of  

 bellen per minuut met een besparing tot wel 45% op uw huidige belkosten 

 

Optioneel uit te breiden met: 

 Fax to E-mail (inkomende faxen in uw mailbox) € 3,00/maand 

 Huidige faxapparaat in uw IP netwerk voor uitgaand faxen € 3,00/maand 

 Outlook en/of CRM integratie: direct bellen uit uw contactenlijst of CRM 

applicatie (tarieven op aanvraag) 

 Vast-Mobiel integratie 

 

Alles wordt compleet in huis geïnstalleerd voor een éénmalig vast tarief 
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Prijsvoorbeeld voor 10 gebruikers en één telefoonnummer: 

 

VoIP Compleet: centrale, lijn, toestellen, switch, complete service  

als boven omschreven, per maand        € 185,00  

 

Onbeperkt bellen NL voor 10 gebruikers, per maand    €   50,00 

Onbeperkt niet naar 09xx en andere servicenummers 

 

Vaste éénmalige installatiekosten op één locatie:     € 395,00 

 

 

Indien niet voor onbeperkt bellen wordt gekozen, zijn de beltarieven voor NL:  

 

Starttarief: € 0,0564. Naar Vast € 0,0198/min Naar Mobiel € 0,0742/min.  

Betalen per seconde. Naar 09xx en andere servicenummers gelden andere 

tarieven. 

 

Overige tarieven op aanvraag. 

 

 

Contractduur: 24 maanden 

 

Alle genoemde prijzen exclusief 21% BTW en onder voorbehoud van wijzigingen 

Werkzaamheden aan bekabeling infrastructuur niet inbegrepen 

 

Aan dit prijsvoorbeeld kunnen geen rechten worden ontleend! 

 

 

 

 

 

 

 

  


