
SNELLER INTERNET  

  VOOR HOOGVELD 

  

Internet voor Hoogveld  
Bedrijventerrein Hoogveld kan van een coax netwerk 

worden voorzien. Samen met Ziggo en twee lokale 

partijen, te weten Lomitel Zuid en het op 

bedrijventerrein in Horst gevestigde Rexes, kan dit 

collectieve netwerk worden aangelegd. 

 

Waarom nu? 

De digitale ontwikkelingen zijn tegenwoordig bijna 

niet bij te houden, zeker niet met een “trage” xDSL-

verbinding. Aanleiding om uit te zien naar de 

mogelijkheden van de aanleg van een nieuwe 

infrastructuur op het bedrijventerrein Hoogveld.  

 

 

Over Lomitel 

Lomitel werkt onder meer als huisaannemer voor 

Ziggo. Gespecialiseerd in aanleg, onderhoud en 

beheer van telecommunicatienetwerken. Deskundige 

en ervaren medewerkers zorgen ervoor dat uw 

aansluiting goed werkt. Nu en in de toekomst.  

Voordelen van internet via de kabel 

 Lage kosten 

 Hoge snelheden, van 60 tot 500 Mb/s 

 Inclusief televisie- en radioaansluiting 

 Keuze uit 1, 2 of 3-jarig contract 

 Snelle aanleg, door lokale partijen 

 

Wat kost het? 

Om een coaxnetwerk aan te kunnen leggen op  

Hoogveld, zijn er minimaal 50% inschrijvingen nodig. 

Bij dit aantal inschrijvingen kunnen we een coax 

aansluiting voor de in dit document genoemde 

tarieven aanbieden. 

 

 

Over Rexes 
Rexes is een partner van Ziggo en specialist op het 

gebied van zakelijke Telecomdiensten. Tevens levert 

Rexes diverse Cloud diensten zoals Private Cloud en 

professionele back-up oplossingen voor uw 

belangrijke data. 

 

Kosten coaxaansluiting  
Aansluitkosten (eenmalig):     €      495,00* 

 

ZZP Start (60/10 Mb/s) €      37,50 p/m  

ZZP Compleet (130/30 Mb/s) €      45,00 p/m 

ZZP Pro (200/40 Mb/s) €      55,00 p/m 

MKB Compleet (130/30 Mb/s) €      79,00 p/m 

MKB Pro (200/40 Mb/s) €      99,00 p/m 

MKB Pro Plus (500/40 Mb/s) €    119,00 p/m 

 

*Aansluitkosten gelden bij een contract van 3 jaar. 

Bij een contractduur van: 

1 jaar  €  1295,00 

2 jaar  €    750,00 

 

Bovenstaande bedragen zijn exclusief 21% BTW 

  Meer weten? 
Informatiebijeenkomsten op 

woensdag 17 en donderdag 18 juni 2015, 

van 16.30 – 17.30 uur  

    Communicatiehuis, Expeditiestraat 12,  

    te Horst (op de 1e verdieping). 

 

Voor vragen, neem contact met ons op. 

 We  staan u graag te woord! 

 

Rexes   Lomitel   

Eric Haast  Ralph Aerts 

 

085-4896600  0475-410461 

info@rexes.nl  info@lomitel.nl 

 

www.rexes.nl www.lomitel.nl 
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