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Doe de
postcodecheck
op CBizz.nl 
De glasvezelaanleg omvat nagenoeg alle 
kavels op de betre� ende bedrijventerreinen. 
Om zeker te weten of uw bedrijf ook binnen 
de plannen valt, adviseren we u de postcode- 
check te doen op cbizz.nl. 

Staat uw postcode er niet bij, neem dan 
contact met ons op via 088-0020200, 
want wellicht kunnen we uw bedrijf 
toch meenemen in de gezamenlijke aanleg.

CBizz 
Houtschelf 1
3371 KB Hardinxveld-Giessendam 

T: 088-0020200
E: info@cbizz.nl

Alle genoemde prijzen in deze krant zijn 
onder voorbehoud en exclusief BTW.

Veelgestelde vragen

CBizz levert zakelijke glasvezelverbindingen op ruim 
100 bedrijventerreinen. Dit aantal groeit met de dag. 
Daarnaast levert het bedrijf diverse soorten internet-
verbindingen en aanverwante diensten als telefonie aan 
bedrijven en organisaties door heel Nederland. 

Sinds 2010 opereert de onderneming onder de naam 
CBizz, maar ver daarvoor waren diverse onderdelen ervan 
al actief, zoals Westnet, Internet Gate Rotterdam en Caiway 
Business. In de glastuinbouw sector en in Zuid-Holland is 
CBizz een gevestigde naam en inmiddels hebben grote 
delen van Nederland het bedrijf ook leren kennen.

CBizz is er voor ondernemers en ondernemende 
bedrijven en onderscheidt zich in een persoonlijke en 
servicegerichte aanpak en kwalitatieve verbindingen 
die gewaarborgd worden door een eigen 24x7 Netwerk 
Operation Centrum. Bel gerust 088-0020200 voor meer 
informatie of een afspraak.

CBizz: ondernemen voor ondernemers

Wij komen langs! 
Binnenkort komt een 
medewerker langs 
om de aansluitplek te 
inspecteren voor de 
gratis aansluiting. 
Ga voor informatie naar:
cbizz.nl/wateringseveld

Ik heb al een glasvezelaansluiting, wat nu?
Als u een aansluiting van KPN, Euro� ber of een andere 
aanbieder heeft, welke fors duurder is dan ons aanbod, laat 
dan uw kosteloze aansluiting realiseren door CBizz. Op het 
moment dat uw contract bij deze partijen a� oopt, kunt u 
overstappen en � ink besparen op de kosten. 

Waarom is jullie glasvezel goedkoper 
dan bij andere partijen?
CBizz realiseert samen met haar partners op grote schaal 
glasvezelaansluitingen in Nederland. Daarnaast streven we 
ernaar op uw terrein zoveel mogelijk bedrijven tegelijkertijd 
aan te sluiten. Deze grootschaligheid zorgt voor e�  ciëntie in 
kosten, wat weer vertaald wordt in de prijs. Bij CBizz betaalt 
u een all-in tarief vanaf € 99,-.

Ik heb nu nog geen interesse, 
kan ik ook later nog aansluiten?
Indien u nu nog geen abonnement wilt, dan wordt de 
kabel gratis naar uw pand gelegd en in uw meterkast 
afgemonteerd. Als u later alsnog een abonnement afsluit, 
betaalt u eenmalig €950,-. 

Wat gebeurt er bij de lege kavels?
Bij de lege kavels wordt glasvezel op rol gelegd, voor een 
toekomstige aansluiting.

Wanneer start de aanleg?
Alle voorbereidingen zijn afgerond en de aanleg is inmiddels 
gestart. Binnen enkele weken zal ook uw bedrijf worden 
aangesloten en een aantal weken daarna zullen de eerste 
aansluitingen worden opgeleverd.

Blijft mijn bedrijf goed bereikbaar tijdens de aanleg? 
De werkzaamheden vinden plaats in wegen, stoepen en 
bermen. De stoep gaat altijd in delen open. Uw bedrijf blijft 
gewoon bereikbaar, eventueel met loopschoten. 
Wij streven er altijd naar aan het einde van de dag de stoep 
dicht te maken.

Als ik een gratis aansluiting krijg, zit ik dan aan iets vast?
De kosteloze glasvezelaansluiting brengt voor u verder geen 
verplichtingen met zich mee. U kunt in de toekomst zelf 
beslissen of u alsnog een abonnement wenst. U kunt zich op 
cbizz.nl/wateringseveld aanmelden voor een abonnement. 

Ik bezit vastgoed op het bedrijventerrein 
en wil een aansluiting voor mijn huurders, kan dat?
Ja, dat kan. U kunt een bedrijfsverzamelpand-aansluiting 
laten realiseren, of u kunt ervoor kiezen uw huurders 
individueel een aansluiting af te laten nemen. 
Neem hiervoor contact met CBizz op via 088-0020200.

De voordelen van glasvezelinternet 
voor ondernemers op Wateringse Veld
Naast het behalen van ongekend hoge 
snelheden heeft glasvezel nog tal van 
essentiële voordelen ten opzichte van 
bijvoorbeeld kabelinternet. 

Net zo snel uploaden als downloaden
Glasvezel heeft als groot voordeel dat 
uploaden en downloaden even snel gaat. 
Onmisbaar voor bedrijven die met grote 
bestanden werken of die gebruikmaken van 
clouddiensten en online services. 

1:1 verbinding
Voor de CBizz Business Fiber abonnementen 
geldt dat de verbinding ongedeeld is. 
U krijgt dus altijd de bandbreedte die u 
afneemt, zonder dat u last heeft van andere 
aansluitingen in de buurt.

Uitgebreide 
telefoniemogelijkheden
Glasvezel kent geen belemmering in 
bandbreedte en heeft dus alle ruimte voor 
kwalitatieve telefoniediensten, waarmee u 
direct kunt besparen op uw telefoniekosten. 
Bekijk de mogelijkheden op cbizz.nl/diensten/
telefonie.

De meest betrouwbare en stabiele 
internetverbinding
Internet via glasvezel kent geen pieken en 
dalen, zoals een coaxverbinding dit vaak 
wel heeft. U heeft dus altijd een stabiele 
verbinding. Bovendien waakt het CBizz NOC 
(Network Operation Center) 24x7 over het 
netwerk en grijpt direct in waar nodig. 

Bedrijventerreinen op 
Wateringse Veld

krijgen door-to-door 
aansluiting

Groen licht voor CBizz, aanleg direct begonnen!
Na succesvolle glasvezelprojecten op bedrijventerreinen 
in Maassluis zijn CBizz en haar partners CIF en Gemeente 
Westland gestart met de aanleg van een hoogwaardig 
glasvezelnetwerk op de bedrijventerreinen Wateringse Veld, 
Zwethoven en WBC. Bij alle panden in het planningsgebied
wordt kosteloos een aansluiting gerealiseerd, zonder 
verdere abonnementsverplichtingen. Bovendien is er voor 
bedrijven die direct besluiten een abonnement af te sluiten, 
een aantrekkelijk korting op de activeringskosten. Profi teert 
u binnenkort van de ongekende mogelijkheden van zakelijk 
glasvezel? Met snelheden die op te schalen zijn tot 1Gbps? 
Meld u snel aan en maak uw bedrijf klaar voor de toekomst.

Kosteloze aansluiting
De aanleg van het glasvezelnetwerk komt voor rekening van de investeerders. 
Alle adressen in het planningsgebied worden aangesloten, ook bedrijven die 
geen abonnement afsluiten. De aannemer legt dan een glasvezelkabel naar 
het pand en monteert deze af in de meterkast. Dus mocht u of een volgende 
eigenaar/huurder in de toekomst glasvezel willen, dan bespaart dat aanzienlijk 
op de aanlegkosten en is een aansluiting binnen 14 dagen geregeld. 

Het initiatief voor glasvezel op het bedrijventerrein komt van CBizz en haar 
partners, die samen de realisatie ervan verzorgen. CBizz is leverancier van 
zakelijke internetdiensten en gespecialiseerd in de uitrol van glasvezel op 
bedrijventerreinen in Nederland. “De bedoeling is dat we alle adressen 
voorzien van een aansluiting”, zegt CBizz directeur Sikko de Graaf. “Dit is 
goed voor de digitale infrastructuur en de commerciële waarde van het 
bedrijvenpark. We gaan persoonlijk alle bedrijven langs om ze te informeren 
over de voordelen en mogelijkheden. Ook kunnen ze terecht op hun lokale 
webpagina op cbizz.nl/wateringseveld.” Lees er alles over op pagina 2.
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Stap direct over op
snel en stabiel 
glasvezelinternet, 
al vanaf €99,- p.m. 

Bel 088 - 0020200 of ga 
naar cbizz.nl/wateringseveld

KOM

IN
 ACTIE!

el 088 - 0020200 of ga 
naar cbizz.nl/wateringseveld
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Om de verglazing van de bedrijventerreinen 
op Wateringse Veld zo soepel mogelijk te laten 
verlopen, is het belangrijk dat elk adres snel 
gereed wordt gemaakt voor glasvezel. Het gaat 
erom dat we de digitale infrastructuur van de 
bedrijventerreinen verbeteren, zodat nu en 
in de toekomst iedereen gebruik kan maken 
van een hoogwaardige glasvezelverbinding. 
Daarom wordt bij elk adres kosteloos een 
aansluitpunt gerealiseerd. 

Binnenkort komt de aannemer bij uw bedrijf 
langs om de aansluitplaats te inventariseren 
en te controleren of u in aanmerking komt voor 
een gratis aansluiting. U krijgt hierover een 
week van tevoren bericht.  

Aan de gratis aansluiting zitten geen 
verplichtingen. Het maakt het mogelijk dat er 
in de toekomst glasvezel geleverd kan worden. 
Dan hoeft de aannemer niet meer te graven en 
is een aansluiting binnen 14 dagen geregeld. 

U hoeft dus nog geen abonnement af te 
sluiten, al is het natuurlijk wel verstandig. Want 
als u nu bij CBizz een abonnement neemt, dan 
bespaart u fors op de activatiekosten. 

Hoe gaat het 
in z’n werk?
Aansluiting (gratis)
1.  Een CBizz medewerker komt bij u langs 

voor een inspectie van de aansluitplaats.
2.  De aannemer legt de glasvezelkabel tot 

aan uw voordeur.
3.  Een monteur komt langs op afspraak 

om de glasvezel door te trekken naar 
de meterkast en een aansluitpunt te 
realiseren. 

Activeren abonnement, 
indien van toepassing
4.  Ga naar cbizz.nl/wateringseveld en 

meld u aan voor een abonnement.
5.  Een medewerker van CBizz komt 

langs op afspraak om de aansluiting 
te activeren en deze te koppelen aan 
uw interne netwerk. 

6.  U hebt de beschikking over uw nieuwe 
razendsnelle glasvezelabonnement.

Het Westland is een van de 
stuwende krachten achter de 
Nederlandse economie en die 
positie wil het graag behouden. 
Innovaties en ontwikkeling van 
nieuwe technologieën worden 
door de gemeente toegejuicht. 
Daar horen ook geavanceerde 
bedrijventerreinen bij met een 
hoogwaardig glasvezelnetwerk 
zoals hier geraliseerd wordt .

Wethouder Arne Weverling is 
daar blij mee: “Ondernemingen 
die het initiatief nemen, zoals op 
Wateringse Veld is gebeurd, zijn 
een voorbeeld voor de gemeente. 
Zij maken het ook voor andere 
bedrijven mogelijk het maximale 
uit hun onderneming te halen 
en houden het vooruitstrevende 
ondernemersklimaat van het 
Westland op peil”. 

Een kosteloze aansluiting,
en dan?

Gemeente Westland 
steunt het initiatief

Onze partners staan voor u klaar 
Simplexxion ICT Solutions uit Wateringen is vanaf dag één betrokken bij 
dit omvangrijke project en kent als lokale partner alle ins-en-outs en de 
situatie op de drie bedrijventerreinen in Wateringen. Resellers ACS, Grift-
IT en Veneco, allen gevestigd in het Westland, zijn ook bekend met de 
werkzaamheden om de glasvezelverbinding soepel in gebruik te nemen. 
Hiernaast werkt CBizz samen met haar partner CIF en de Gemeente 
Westland. CIF is met ruim 250.000 glasvezelaansluitingen een van de 
grootste organisaties in Nederland op het gebied van communicatie-
infrastructuur en dataverbindingen.

Lokale partner

Project partners

Resellers

CBizz 
BusinessFiber 

50

CBizz 
BusinessFiber 

100

CBizz 
BusinessFiber BusinessFiber 

200

€199,- p.m. €269,- p.m. €369,- p.m.

Download/Upload 50/50Mbps 100/100Mbps 200/200Mbps

Gegarandeerde bandbreedte Ja 1:1 Ja 1:1 Ja 1:1

Vast IP-adres Ja Ja Ja

Subnet 8 optioneel optioneel optioneel

Koppelvlak Gigabit Gigabit Gigabit

VLAN-technologie Ja Ja Ja

CBizz Basis Telefonie (2 lijnen/nummers) Gratis Gratis Gratis

Zakelijke servicedesk 24×7 bereikbaar 24×7 bereikbaar 24×7 bereikbaar

Beschikbaarheidsgarantie 99,8% op jaarbasis 99,8% op jaarbasis 99,8% op jaarbasis

Activeringskosten  € 475,- € 475,- € 475,-

CBizz Basis 
Internet

50

CBizz Basis 
Internet

100

€99,- p.m. €199,- p.m.

Download/Upload 50/50Mbps 100/100Mbps

Gegarandeerde bandbreedte Nee, overboeking Nee, overboeking

Vast IP-adres Ja Ja

Subnet 8 Niet beschikbaar Niet beschikbaar

Koppelvlak Gigabit Gigabit

Basis Telefonie (2 lijnen/nummers) Gratis Gratis

Zakelijke servicedesk 8.00-18.00 (ma-vr) 8.00-18.00 (ma-vr)

Beschikbaarheidsgarantie Best E� ort Best E� ort

Activeringskosten € 475,- € 475,-

Inbegrepen 
in het aanbod 
van CBizz:

•  Exclusieve 1 Gigabit-koppeling 
per pand op het razendsnelle 
glasvezelnetwerk van CBizz.

•  Geen gedeelde verbinding, zodat 
u altijd de afgenomen bandbreedte 
tot uw beschikking heeft.

•  24x7 monitoring, kwaliteitsbeheer 
en telefonische bereikbaarheid 
door het CBizz Network Operation 
Centre (NOC).

•  Géén verborgen kosten, de prijs is All-In. 
Eén abonnement en GEEN aparte 
rekening voor bijvoorbeeld vastrecht 
glasvezelnetwerk.

•  Een abonnement is – indien 
gewenst en van toepassing – 
inclusief gratis Corporate VLAN 
(verbinding tussen twee panden 
met een aansluiting op hetzelfde 
bedrijventerrein).

BusinessFiber 

Goede communicatie met de
buitenwereld essentieel voor Nature’s Pride
Nature’s Pride is een innovatief bedrijf dat gespecialiseerd 
is in het importeren, exporteren, rijpen, verpakken 
en distribueren van exotische groenten en fruit. Het 
snelgroeiende bedrijf is gevestigd in Maasdijk en heeft 
toegewijde telers en trouwe afnemers over de hele wereld. 
Eind 2013 is de onderneming verhuisd naar een fantastisch 
nieuw distributiecentrum dat onder andere plaats biedt
aan de inmiddels ruim 600 medewerkers. Hassan Keskin is 
senior systeem- en netwerkbeheerder en verantwoordelijk
voor de gigantische hoeveelheid data- en communicatie-
verkeer die dagelijks plaatsvindt. “Goede communicatie 
met de buitenwereld is essentieel voor ons en daarmee 
dus ook de betrouwbaarheid van onze verbindingen. 
Daarom nemen we graag het zekere voor het onzekere 
en hebben we zowel een glasvezelverbinding alsook een 
straalverbinding van CBizz.”

Over de vraag waar een zakelijke internetprovider zich 
vandaag de dag nog in kan onderscheiden, is Hassan heel 
duidelijk: “Waar CBizz zich in onderscheidt, is service. Die 
gaat echt ver. Dat merkte ik vooral tijdens de verhuizing naar 
het nieuwe pand. Het was een volledig nieuw terrein waar 
de infrastructuur nog niet op orde was. Het tracé lag er nog 
niet en de straalverbinding moest nog opgezet worden. We 

hadden moeite om de bekabeling op tijd gelegd te krijgen, 
omdat er allerlei partijen bij betrokken waren. Ik heb toen 
mijn accountmanager bij CBizz gebeld of zij ons konden 
helpen. Zij hebben hun netwerk ingeschakeld om druk uit te 
oefenen en te zorgen dat het graafwerk kon starten. En dat 
terwijl zij zelf geen aannemer waren in dit geheel.”

Het is dan niet ook niet verwonderlijk dat Hassan CBizz vaak 
als voorbeeld noemt als het gaat om goede support. “Als je 
een zakelijk abonnement vergelijkt met een consumenten 
abonnement, dan lijkt het misschien duur. Maar als je 

bedenkt hoe afhankelijk ons bedrijf van internet is, dan wil 
je er wel zeker van zijn dat de leverancier er alles aan doet 
een goede verbinding te leveren. De abonnementen van 
CBizz zijn gewoon goed en de prijs is marktconform. Als 
mensen mij om advies vragen over een internetprovider 
noem ik altijd CBizz. Naast dat het netwerk uiterst stabiel 
is en eigenlijk altijd werkt, staan ze direct voor je klaar. Het 
contact met de accountmanager is uitstekend en ook de 
helpdesk is vriendelijk, bekwaam en zet net dat stapje extra. 
En daarmee maken ze voor mij het verschil.”

“Als mensen mij om advies vragen, 
noem ik altijd CBizz” 

CBizz Business Fiber - inclusief telefonie 
Hoogwaardige glasvezelverbindingen 
voor MKB en grote ondernemingen

CBizz Basis Internet - inclusief telefonie
Het goedkoopste zakelijk 
glasvezelaanbod op Wateringse Veld
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