


Beste ondernemer,
Zoals u eerder heeft gelezen, wil DELTA Fiber Netwerk het allersnelste 
internet beschikbaar maken voor de bedrijventerreinen in Roosendaal en 
Breda. Profiteert u mee van de voordelen van glasvezel?

Sailor Telecom & ICT is officiële reseller van het DELTA Fiber Netwerk en 
kan u helpen met de overstap naar glasvezel.

Glasvezeldiensten al vanaf € 41,26 (excl. btw) per maand
Het aanbod is divers, zodat u zelf de keuze kunt maken voor het pakket 
dat het beste bij u past. Onze glasvezel pakketten kunt u hier vinden: 
https://www.sailor-tele.com/glasvezel/

Naast de kosten voor het abonnement, betaalt u ook een 
vastrechtvergoeding van € 13,09 (excl. btw) per maand. 

U kunt de vastrechtvergoeding ook eenmalig afkopen voor € 1570,25    
(excl. btw).

Hoe meldt u zich aan?

Aanmelden kan heel eenvoudig. U kunt zich direct inschrijven via onze web-
site. Vul uw gegevens in en de aanvraag is compleet. Dit kan via: https://
www.sailor-tele.com/glasvezel/ 

Heeft u vragen of advies nodig?
Heeft u hulp nodig bij het kiezen van het juiste glasvezelabonnement? Dan 
helpen wij u graag verder. U kunt onze glasvezelspecialist bereiken via:

Michiel Baarendse
(T) 0165 – 30 81 81
(M) 06 – 82 75 31 52
(E) Michiel@sailor-tele.com



De voordelen van 
glasvezel bij Sailor

normaal internet vs glasvezel internet

Upload = download

Met glasvezel is de uploadsnel-heid gelijk aan de downloadsnel-heid. Waar uploaden 
bij andere verbindingen vaak wel 20 keer langer duurt dan downloaden, is dit bij 
glasvezel gewoon gelijk. Wel zo handig... en snel!

Supersnel internet

Met glasvezel beschikt u over uw eigen aansluiting. U hoeft uw verbinding met 
niemand te delen en u heeft nooit last van digitale spitsuren en storingen. Zo is uw 
verbinding altijd snel en stabiel.

Geen aansluitkosten

Voor glasvezel bent u net zoveel geld kwijt als voor uw huidige abonnement, maar 
dan mét de voordelen van glasvezel. Daarnaast profiteert u, wanneer u zich inschrijft 
binnen de inschrijfperiode, nu van gratis aansluiting.

1 Aanspreekpunt

De toenemende vraag naar data, het werken in de cloud, beveiliging en de steeds 
verdergaande automatisering van bedrijfsprocessen vragen om een goede 
internetverbinding. Wij zijn uw aanspreekpunt voor al uw vragen!



• Looptijd vanaf 12 
maanden

• 150 Mbps internet

• 1 vast IP adres

• Looptijd vanaf 12
maanden

• 1000 Mbps internet

• 5 vaste IP adressen

41,26 94,64

• Looptijd vanaf 12 
maanden

• 1000 Mbps internet

• 1 vast IP adres

47,46




