
Slimme connectiviteit 
voor de uitdagingen 
van morgen
signetbreedband is dé onafhankelijke netwerkspecialist 
van Nederland. We ontzorgen de zakelijke markt met de 
beste internet- en netwerkoplossingen. Mogen wij ook  
de aanjagers zijn van jouw zakelijk succes?

signetbreedband.nl

http://signetbreedband.nl


Ben jij klaar voor de uitdagingen van morgen? 
We willen jou als klant op voorsprong zetten met de beste connectiviteits- 
oplossingen, advies op maat en persoonlijke service. We helpen je grenzen 
te verleggen en we innoveren samen, nu en in de toekomst. 

Neem contact op voor een vrijblijvend gesprek. 

Locatie Eindhoven

Achtseweg Zuid 153W, 5651 GW Eindhoven

Locatie Arnhem

Amsterdamseweg 54, 6814 CP Arnhem

088 - 5999999 www.signetbreedband.nl

Dé onafhankelijke netwerk-
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signetbreedband is een netwerk 
solutions provider in hart en nieren. 
We hebben ruim 25 jaar ervaring in 
de connectiviteitsbranche. We 
zetten ons elke dag in om de zake- 
lijke markt te ontzorgen met de beste 
internet- en netwerkoplossingen. 
Dat doen we met ons expertteam 
van 55 collega’s vanuit onze locaties
in Eindhoven en Arnhem. We  
maken onderdeel uit van het tech  
powerhouse team.blue, dat met 
1.800 medewerkers vertegenwoor-
digd is in 15 Europese landen. 

Onze drijfveer: jouw zakelijk succes 
Wat ons drijft? Dat onze klanten succesvol zijn: van 
MKB’er tot groter bedrijf met meerdere locaties in 
binnen- en buitenland. Voor onze klanten kiezen 
we altijd de beste technologie en netwerkleveran-
ciers. Wij zijn netwerkonafhankelijk en werken met 
50 netwerkpartners samen. Je kunt dus vertrouwen 
op slim maatwerk waar en wanneer dat nodig is 
en we helpen jouw bedrijf écht vooruit, nu en in de 
toekomst. 

Oplossingen die voor jou werken 
Natuurlijk kunnen we je alles vertellen over con-
nectiviteit. Maar waarover we écht graag met je in 
gesprek gaan, is de beste connectiviteitsoplossing 
voor jouw bedrijf. Weet jij waar jouw organisatie 
naartoe wil? Dan zorgen wij voor oplossingen die 
voor je werken. Van een snelle stabiele internet- 
verbinding tot het slim koppelen van bedrijfs-
netwerken, wij regelen het voor je!

http://www.signetbreedband.nl


• Managed WAN 
Jouw bedrijfslocaties in één privaat netwerk. 
Firewalls zorgen voor een gecentraliseerde  
internettoegang. Onze netwerkexperts ontwer-
pen een maatwerkoplossing en bewaken de  
beschikbaarheid, performance en security 
voor je. 

• Managed Networks 
Besteed de monitoring en het beheer van je 
netwerk aan ons uit. Met ons managed lifecycle- 
programma bewaken wij de werking van de  
netwerkapparatuur. 

• SD-WAN 
We verbinden je locaties, datacenters en  
cloudomgevingen. Flexibel, beheerbaar en 
schaalbaar. 

• Datacenter & Cloud connectiviteit 
Betrouwbare connectiviteit voor bedrijven die 
kritische bedrijfsapplicaties in de cloud of in een 
extern datacenter hebben draaien. 

• Managed security 
Wij stellen jouw bedrijfsnetwerk veilig met onze 
Managed Firewall, Hosted Firewall en Anti-DDoS.

Managed 
netwerkoplossingen

Netwerkoplossingen van signetbreedband 

  Maatwerkoplossingen voor elk bedrijf

  Hoge continuïteit en beschikbaarheid

  Flexibel, beheerbaar en schaalbaar

  Monitoring en beheer op afstand 

  Veilig werken met firewall en Anti-DDoS 

Hoe houd je jullie netwerk veilig, snel 
en bedrijfszeker? En hoe zorg je  
dat het netwerk bijdraagt aan jullie 
zakelijk succes? Met onze slimme 
netwerkoplossingen zijn we graag  
de aanjagers daarvan. Wij lossen 
jouw IT-vraagstuk op en nemen je 
netwerk in beheer. We vereenvou- 
digen processen en ontwerpen een 
netwerkoplossing die past bij jullie 
business. Dat doen we met schaal-
bare bouwstenen, waardoor het 
netwerk makkelijk te beheren is.  
Jij kunt vertrouwen op een hoge  
mate van continuïteit, veiligheid en 
beschikbaarheid. 



• Glasvezel internet 
Grote bestanden up- en downloaden, video- 
vergaderen met klanten, veilig back-ups maken. 
Zonder haperingen. Zakelijk glasvezel met de 
juiste bandbreedte en snelheid. Altijd online!  

• Fiber Care of mobiel internet 
Kies voor mobiel internet of voor extra zekerheid 
van Fiber Care: een redundante oplossing van  
bijvoorbeeld glasvezel, DSL én 4G of 5G. Zo is 
jouw bedrijf 24/7 verbonden.  

• Online bellen 
Bespaar op zakelijke kosten met VoIP, dat is  
bellen via het internet. Kies voor SIP Trunk: bellen 
via een stabiele internetverbinding, mét alle  
telefoonfuncties. 

Veilig, snel en 
stabiel internet 

Is jouw bedrijf afhankelijk van veilig, 
snel en stabiel internet? Vertrouw 
dan op de kennis en ervaring van 
signetbreedband. Al meer dan  
25 jaar leveren we zakelijk internet. 
We werken samen met ruim 50 
netwerkpartners, zodat je altijd een 
verbinding krijgt die past bij jouw 
bedrijf en ambities. Je betaalt alleen 
voor wat je nodig hebt aan band-
breedte, snelheid en redundantie. 
En onze skilled servicedesk is 24/7 
bereikbaar.

Zakelijk internet van signetbreedband

   Snelheden tot wel 10 Gbps

  Internetverbindingen op maat 

   Hoge beschikbaarheidsgaranties

  Back-up- en redundante oplossingen

  24/7 skilled servicedesk

Benieuwd naar de 
mogelijkheden voor jouw 
bedrijf? Onze experts 
helpen je graag.

088 - 5999999

Neem contact op!

info@signetbreedband.nl
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