
Snel, betrouwbaar en veilig glasvezel 
binnen handbereik.

Glasvezel voor ondernemers
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Zakelijke 1:1 premium glasvezelZakelijke 1:1 premium glasvezel
v.a. € 139,- per maandv.a. € 139,- per maand

Weten wat glasvezel kost op jullie locatie?
Doe onze postcode check



Glasvezel voor ondernemers

Ook niet zo gek. Want de mogelijkheden van 
glasvezel zijn eindeloos. Niet alleen zijn er 
allerhande nieuwe en interessante ontwikke-
lingen op het gebied van bekende diensten 
zoals telefonie, videobewaking, hosting en 
VPN verbindingen, maar ook het “werken 
in de cloud” biedt ongekende nieuwe kan-
sen. Alleen is dit voor de gemiddelde mkb’er 
relatief duur met een hoop gedoe voor de 
aanleg van glasvezel. Wij geloven: ‘dat kan 
anders’. De MKB ondernemer moet de be-
schikking hebben over kwalitatieve verbindin-
gen waar hij te allen tijde op kan vertrouwen.

Met een partij die zich daarvoor sterkt maakt 
en die samen met de ondernemer meedenkt 
voor de beste op maat gemaakte oplossing. 
Die verbindt en ‘gewoon’ samenwerkt met 
ICT partners en regionale partijen. En dat al-
lemaal voor een eerlijke prijs, zonder gedoe. 
Uit deze overtuiging is Bright Access in 2014 
als nieuwe speler op de markt gekomen. Met 
de missie om 1 op de 4 grotere bedrijventer-
reinen in Nederland aan te sluiten op het 1:1 
premium glasvezelnetwerk, zonder overboe-
king, zonder gedoe, voor een eerlijke prijs.  

Over glasvezel wordt veel te ingewikkeld gedaan.

Anno nu

Meer dan
400 km 

glasvezel

Meer dan 
100

ontsloten 
terreinen 

Meer dan 
2.000

tevreden 
klanten



Unieke oplossing voor bedrijfsverzamelpanden en units

Bright Access heeft veel ervaring met het 
leveren van dataverbindingen. De afge-
lopen jaren is er op tientallen bedrijven-
terreinen in Nederland door Bright Ac-
cess een glasvezelnetwerk aangelegd, 
waardoor alle daar gevestigde bedrijven 
kunnen beschikken over een betrouwba-
re glasvezelaansluiting voor een aantrek-
kelijke prijs en tegen flexibele voorwaar-
den.  Maar wij gaan verder dan alleen 
complete bedrijventerreinen ontsluiten. 

Voor projecten op bedrijventerreinen 
waarbij meerdere units worden gere-
aliseerd of voor panden waarin meer-
dere bedrijven zich gaan vestigen, 
denken wij graag mee met de ontwik-
kelaar. Zo krijgt u als ontwikkelaar de 
zekerheid van de aanwezigheid van 
een glasvezelaansluiting en regelen wij 
de abonnementen met de gebruikers.

Deze manier van werken hebben 
we inmiddels voor vele partijen naar 
volledige tevredenheid uitgevoerd.

Waarom je met Bright Access glasvezel goed zit

Veilig
Hackers worden ook steeds slimmer en weten 
elke keer hun trucjes te verbeteren. Daarom 
staan wij niet stil en zijn wij dagelijks bezig met 
het aanscherpen van de veiligheid van glasve-
zel. Onze visie om de veiligheid te garanderen 
behelst een rechtstreekse verbinding tussen 
de locatie van de eindgebruiker  en de appara-
tuur van de dienstverlener in het datacentrum. 

Zodra er verkeer over het publieke inter-
net gaat is er een kans dat je gehackt wordt 
en is er een kans dat je dienstverlening 
wordt onderbroken door een ddos aanval.
Bij Bright Access werkt dat anders. 
Wij hebben hiervoor een uniek ont-
wikkelde techniek die gebruik maakt 
van gescheiden kanalen. Daarbij heeft elke 
dienst haar eigen kanaal. Deze techniek 
garandeert de snelheid en stabiliteit van de 
dienst maar waarborgt vooral de veiligheid.  



Neutraal
Ons netwerk is 100% Neutraal. Wij doen in te-
genstelling tot onze concurrenten niet aan ge-
dwongen winkelnering. Bestellen kan bij iedere 
ICT leverancier in Nederland.  Zo kan jij blijven 
bij jouw bekende, regionale ICT leverancier. 
Bright Access werkt nauw samen met lokale

ICT dienstverleners. Deze partners leve-
ren de verbinding en de gewenste dien-
sten. Alles wordt voor je geregeld, zodat je 
niet alleen een glasvezelaansluiting krijgt 
maar deze ook optimaal gaat benutten.

Glasvezel voor ondernemers

Vlekkeloos een goede 
verbinding.
Via Bright Access en haar partner vlekkeloos 
een goede verbinding gekregen.
- aldus een tevreden klant -



Betrouwbaar
Een ondernemer wil de beste kwaliteit, 
maar wil daar niet de hoofdprijs voor 
betalen en wil al helemaal niet betalen 
voor het internetgebruik van de buren. 

Daarom leveren wij als enige glasve-
zelleverancier in Nederland, een za-
kelijke 1:1 premium verbinding, voor 
een toegankelijke prijs, die het hele 
MKB in Nederland kan dragen en 
niet alleen de grote internationals. 

Daarbij komt dat wij werken met 100% 
aanleggarantie. Wanneer wij beginnen 
aan een bedrijventerrein, ontsluiten wij 
het hele terrein gegarandeerd. Dus niet 
maanden lang wachten, of soms zelfs ja-
ren, voordat een vraagbundeling gehaald 
is en er eindelijk wordt begonnen met 
aansluiten. Wanneer wij aankondigen dat 
het terrein wordt ontsloten, kan de eind-
gebruiker zijn verbinding ook daadwerke-
lijk binnen enkele maanden verwachten.  

Waarom je met Bright Access glasvezel goed zit

Gegarandeerde aanleg
Geen vraagbundeling of ellen-

lange levertijd.

10 Gigabit netwerk
Klaar voor de toekomst.

Synchrone 1:1 verbinding
Zonder overboeking.

Twee eigen fibers
Met maximale up-/download 

snelheid.

24/7 monitoring
365 dagen per jaar.

Zakelijke SLA
Bij calamiteiten volgt 

direct actie.

Meerdere kanalen
Voor bijvoorbeeld telefonie

internet en 
videobewaking.

 
Locaties koppelen

Directe verbindingen buiten 
het internet om. Veilig, betrouwbaar

en snel internet!



Zakelijke 1:1 premium glasvezel verbinding
altijd zonder overboeking

Glasvezel voor ondernemers

Een Bright Access glasvezel verbinding is standaard een zakelijke 1:1  premium verbinding over ons 
eigen 10 Gb/s netwerk. Dit geldt dus voor al onze abonnementen. Alleen de bandbreedte (-snelheid) 
bepaalt de prijs. Staat jouw gewenste bandbreedte er niet tussen of weet je niet welke bandbreedte je 
nodig hebt? 
Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

€ 243,- p.m. € 343,- p.m. € 523,- p.m. € 199,- p.m.

Basis Klassiek Fanatiek Turbo

Meest gekozen

Voor al onze abonnementen geldt een zakelijk service level agreement (SLA) van 4 uur. 
Omdat wij 24/7 ons netwerk monitoren, is een storing al geconstateerd ver voor de ge-
bruikers het zelf door hebben. Meestal is een storing al binnen één minuut opgelost. Is er 

spraken van een kabelbreuk, dan duurt dat maximaal 4 uur.  

Zakelijke SLA - maximaal 4 uur

100 Mb/s 500 Mb/s 1 Gb/s200 Mb/s

- 1:1 downloaden/uploaden
- 2 eigen fibers
- 24/7 monitoring

- 1:1 downloaden/uploaden
- 2 eigen fibers
- 24/7 monitoring

- 1:1 downloaden/uploaden
- 2 eigen fibers
- 24/7 monitoring

- 1:1 downloaden/uploaden
- 2 eigen fibers
- 24/7 monitoring



Nieuw in de aanlegfase

Groningen     
Oosterwolde 
Dronten 
Nijverdal        

- Eemshaven, Euvelgunne en Roodehaan
- Venekoten en Ecomunitypark
- Poort  van Dronten en Business-Zone Delta
- ‘t Lochter I - II - III

Het Bright Access netwerk ligt in samenwerking 
met het WauWau netwerk in

Assen
Biddinghuizen
Borne
Bunschoten - Spakenburg
Delden
Dronten
Emmen
Enschede
Enter
Groenlo
Groningen
Heerenveen
Hengelo
Hoevelaken
Holten
Kampen
Lichtevoorde
Lochem
Neede
Nieuw-Buinen
Nijkerk
Nijverdal
Oosterwolde
Rijssen
Rijssenhout
Stadskanaal
Winschoten
Zwolle

Weten wat glasvezel kost op jullie locatie?
Doe onze postcode check

Amsterdam
Arnhem
Belfeld
De Klomp
Delfgauw
Delft
Den Haag
Drachten
Duiven
Goorredijk
Haarlem
Heerhugowaard
Heteren
Hoogeveen
Nijmegen
Rotterdam
Schoonebeek
Sneek
Veenendaal



Snel, betrouwbaar en veilig glasvezel 
binnen handbereik.

Glasvezel voor ondernemers

verkoop@brightaccess.nl
088-0450945

brightaccess.nl

Volg ons op


