
Een snel en betrouwbaar glasvezelnetwerk!
Op het bedrijventerrein Broekvelden Groote Wetering wordt continu gewerkt aan de uitbreiding van het 

glasvezelnetwerk. Glasnet Bodegraven is de eigenaar van het fysieke netwerk en draagt zorg voor de aanleg 

van het glasvezelnetwerk. BlackGATE levert over dit glasvezelnetwerk internet, VoIP telefonie en 

Clouddiensten.

SAMENWERKING GLASNET Bodegraven & 
BLACKGATE 
Glasnet Bodegraven en BlackGATE hebben de handen ineen 

geslagen voor de levering van infrastructuur en diensten op het 

bedrijventerrein Broekvelden Groote Wetering. Glasnet 

Bodegraven levert een “open” glasvezelnetwerk ten behoeve van 

internet, VoIP diensten en Clouddiensten. BlackGATE zal 

hiervoor diensten aanbieden en leveren.

DIENSTEN VAN BLACKGATE

VOORDELEN GLASVEZEL & DIENSTEN
- Super snel internet vanaf 50 tot 250 Mbps

- Stabiele Hosted VoIP telefonie

- Klantenportal voor het beheren van de telefonie omgeving

- Hoge beschikbaarheid van het netwerk

- Grote besparing op telefoniekosten

- Zeer scherpe gesprekstarieven

AANBIEDING GLASVEZEL 
Gemeente Bodegraven-Reeuwijk

PROJECT MANAGEMENT   |   ZAKELIJK INTERNET   |   ZAKELIJKE TELEFONIE   |   DRAADLOOS INTERNET

088 000 6000   |   info@blackgate.nl   |   www.blackgate.nl

Hosted VoIP
TELEFONIE

De specialiteit van BlackGATE. 

Wij leveren eenvoudige tot

complexe high end oplossingen.

Portal
KLANTENPORTAL

Een gratis hulpmiddel voor elke

klant. Beheer hiermee jouw

telefoniewensen zelfstandig.

Vast / Mobiel
INTEGRATIE

Een innovatief aanbod voor de

�exibele werknemer. Hou privé 

en zakelijk gescheiden.

Netwerk
MANAGEMENT

Bedrijfsnetwerken worden steeds

belangrijker. Onze professionals

zorgen voor deze continuïteit.

Internet BlackGATE

50/50 Mbps
€25,- per maand

Internet BlackGATE

100/100 Mbps
€50,- per maand

Internet BlackGATE

250/250 Mbps
€90,- per maand



Aanmelden voor zakelijk internet en/of VoIP telefonie van BlackGATE? Dan kunt u dit formulier alleen gebruiken i.c.m het Glasnet Reeuwijk

aanbod. Glasnet Reeuwijk rekent een eenmalige aanlegkosten. 

Om te waarborgen dat wij over correcte gegevens in onze administratie beschikken en de installatie op de juiste manier ingericht kan worden is 

het noodzakelijk het formulier zo volledig mogelijk in te vullen en dit aan ons te retourneren per post (postbus 391, 2501 CJ Den Haag), per mail 

(sales@blackgate.nl) of per fax: 088 000 6001. Alle prijzen zijn exclusief BTW.

Bedrijfsnaam:

Contactpersoon:

Adres   |   Huisnummer:

Postcode   |   Woonplaats:

Telefoonnummer:

E-mailadres:

internetbandbreedte

50/50 Mbps
internet BlackGATE:  €25 per maand

internetbandbreedte

250/250 Mbps
internet BlackGATE:  €90 per maand

Pakketselectie (vink aan indien van toepassing):

internetbandbreedte

100/100 Mbps
internet BlackGATE:  €50 per maand

Datum: Handtekening:

Notes:

Voor deze aanbieding betaalt u eenmalig € 249,- aanschaf-/ installatiekosten voor de router van BlackGATE. De contractduur voor zowel VoIP telefonie en internet diensten 

van BlackGATE betreft 1 jaar, daarna is deze maandelijks opzegbaar. Onze algemene voorwaarden staan op www.blackgate.nl/algemene-voorwaarden.

088 000 6000   |   info@blackgate.nl   |   www.blackgate.nl

Ja, ik ga akkoord met de eenmalige aanschaf- /installatiekosten van de router geleverd door BlackGATE t.b.v. 

de glasaansluiting van Glasnet Bodegraven

Ja, ik wil geïnformeerd worden over de Hosted VoIP oplossingen van BlackGATE.




