Wie is Internet buitenaf?
Internet buitenaf is een landelijke organisatie welke het mogelijk maakt
in de meest onbegaanbare gebieden, zowel internationaal als
nationaal iedereen van een werkende hoogwaardige internet
verbinding te voorzien.
• Iedereen heeft het recht om van een hoogwaardige internet
verbinding gebruik te kunnen maken
• Onafhankelijk van locatie over de juiste communicatie middelen
te kunnen beschikken
• De Europese unie heeft als streven dat in 2025 een ieder op het
Word Wide Web is aangesloten.
• Lees meer over project starlink, welke wereldwijd breedband
internet aan het voorbereiden zijn
• https://www.nrc.nl/nieuws/2019/05/25/spacex-lanceert-eerstezestig-satellieten-voor-project-starlink-a3961562
• https://www.emerce.nl/nieuws/amazon-bevestigt-project-kuipernetwerk-ruim-3000-internetsatellieten

Contact met ons opnemen
Telefoon: 088 32 32 8 32
E-mail: aanmelden@internetbuitenaf.nl
Web: https://internetbuitenaf.nl
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Vaste Telefonie
Kosteloos onbeperkt bellen via internet
binnen de bestaande data verbinding.
Ook wel internet telefonie genoemd.

Televisie kijken via smartcard
Uitgebreid zender pakket in hoge kwaliteit
Dit icm schotel en TV smartcard
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Internet via 4G
Iedereen heeft recht op een geschikte internet verbinding.
De Europese unie streeft naar een landelijke dekking met minimaal
50 mb download snelheid.
Internet buitenaf gaat zelfs een stapje verder en biedt daarnaast
een upload snelheid van 150 mb.
Nu voor iedereen een oplossing binnen handbereik!

‘Iedereen heeft het recht op een geschikte
internet verbinding!’
Pakket aanbod aanpassen
Internet buitenaf levert individueel maatwerk,
Of je nou veel of weinig belt, de hele dag televisie kijkt of maar een
uurtje per dag. Wij passen de bundel daar op aan.
Zo hebben wij ook TV uitbreiding mogelijkheden voor de ‘gewone’ tv
kijker of de ‘veeleisende kijker’ met een uitgebreid pakket.

TV pakket mogelijkheden
Lite
Als u een tijdelijke aanduiding, zoals deze,
wilt vervangen, klikt u erop en begint u te
typen.
Sommige pagina's in deze sjabloon
gebruiken geen tijdelijke aanduidingen,
zodat u de opmaak en lay-out eenvoudig
kunt aanpassen als dat nodig is.

Medium
Als u een tijdelijke aanduiding, zoals deze,
wilt vervangen, klikt u erop en begint u te
typen.
Sommige pagina's in deze sjabloon
gebruiken geen tijdelijke aanduidingen,
zodat u de opmaak en lay-out eenvoudig
kunt aanpassen als dat nodig is.

XL pakket
Als u een tijdelijke aanduiding, zoals deze,
wilt vervangen, klikt u erop en begint u te
typen.
Sommige pagina's in deze sjabloon
gebruiken geen tijdelijke aanduidingen,
zodat u de opmaak en lay-out eenvoudig
kunt aanpassen als dat nodig is.
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Tijd voor actie
U zegt ja, wij gaan direct aan de slag!
Veelal hebben providers lange wachttijden, of monteurs welke in
een bepaald gebied ingepland moeten worden.
Internet buitenaf heeft dit niet, zodra een opdracht binnen is gaan
wij deze binnen 5 werkdagen realiseren. Zo heeft u als klant binnen
een week hetgeen waar u recht op heeft. Zo simpel is het.

‘Wat een uitkomst, eindelijk een bedrijf die
ons begrijpt. Dit is dé oplossing
Iedereen heeft z’n kwaliteiten. Internet is de onze
Geef in de bestelling duidelijk aan waar u behoefte aan heeft;
• Internet only
• Internet & TV
• Internet, bellen en TV
Wij stemmen de offerte hier op af en geven u de beste prijs voor een
top product. Niemand die dit scherper kan.
TV abonnement is op elke gewenst moment aanpasbaar.

Ook in het ‘buitengebied’ is goed internet en
uitgebreid TV kijken gewoon mogelijk.
Dankzij onze jarenlange expertise hebben wij onze dienstverlening
toegespitst op de ‘moeilijke’ gebieden.
Daar waar geen glasvezel is aangebracht en waar TV kijken
beperkt werd tot het gebruik van o.a. Digitenne.
Dat is nu voorgoed voltooid verleden tijd, dankzij de door
ontwikkelde technieken van Internet buitenaf.
Getest in de meest extreme omstandigheden behalen wij het
meest optimale resultaat.
Kortom voor iedereen een passende oplossing, en waard voor uw
geld. Dit is waar u als klant recht op heeft.

U kunt ons telefonisch bereiken tussen 10 en 17.00 uur
- 24/7 via de mail
- via Whatsapp
- Via voicemail bericht
- reactie en actie binnen 24 uur

Initiatief van Future Lines, kwaliteit in ICT
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