
XeloQ Communications' nieuwe reseller-prijzen voor 'nieuwe Nederlandse nummers', porteringsprijzen 
(enkele nummers en blokprijzen) en lijnkosten per 1 mei 2009 zijn als volgt:

Porteringen:     
 
-enkelvoudige (analoge) / single geografische of 088 nummers:        Eur 20,-    
 (dit betreft ook de losse nummers uit bijv. ISDN/2 bundels)
 
-10/100 blok porteren van normale geografische of 088 nummers:         Eur 300,- 
 
-1000/10000 blok porteren van normale geografische of 088 nummers:  Eur 500,- 

 
De lijnkosten zijn:
 
-eerste nummer  / 1 lijn:    Eur 2,50 per maand
-extra lijnen:                      Eur 2,00 /per maand (tot 20 lijnen) 
-extra lijnen > 20:              Eur 1,50 per maand / per lijn. 

 
  

Nieuwe nummers:
-Setup enkelvoudige (analoge) / single geografische nummers:         Eur 12,50
-Setup 10 blok (10 opeenvolgende nummers in 1 regio):                        Eur 75,00
-Setup 100 blok (100 opeenvolgende nummers in 1 regio):                    Eur 450,00
-Setup 1000 blok (1000 opeenvolgende nummers in 1 regio):                Eur 1350,00
-Setup 10000 blok (10000 opeenvolgende nummers in 1 regio):            Eur 2450,00
De lijnkosten zijn:
 
-eerste nummer  / 1 lijn:    Eur 2,50 per maand
-extra lijnen:                      Eur 2,00 /per maand (tot 20 lijnen) 
-extra lijnen > 20:              Eur 1,50 per maand / per lijn.
 

  

Nieuwe 088 nummers:  (klant eerst zelf laten aanvragen via OPTA)
-Setup 10/100 blok (als klant blok via COIN heeft geactiveerd):            Eur 479,-
-Setup 10/100 blok (als klant blok via KPN heeft geactiveerd):              Eur 2750,-
 
De lijnkosten zijn:
 
-eerste nummer  / 1 lijn:    Eur 2,50 per maand
-extra lijnen:                      Eur 2,00 /per maand (tot 20 lijnen) 
-extra lijnen > 20:              Eur 1,50 per maand / per lijn.
 
 
   
Alle prijzen exclusief 19% BTW en geldig per 1 mei 2009. Alle eerdere prijslijsten (via email verstrekt of via 
de reseller download page) komen hiermee te vervallen.

Met vriendelijke groet,
XeloQ Communications Administratie

DISCLAIMER:
Aan informatie in deze email kunnen geen rechten worden verleend t.a.v. beschikbaarheid of prijzen van bepaalde  
diensten. Prijzen, verstrekking van informatie en voorwaarden genoemd op deze pagina zijn 'onder voorbehoud'.  
Prijzen kunnen zonder voorafkondiging gewijzigd worden. Fouten en typefouten uitgesloten.


