
Tarieven sTN VoIP Basis
 Per 1 januari 2023. Alle bedragen zijn exclusief BTW.
 Drukfouten en prijswijzigingen voorbehouden. 

VoIP Basis abonnement

Extra opties
Nummer(blok) Prijs per maand

€     1,00VoIP enkel nummer nieuw of extra

€     5,00VoIP Nummerblok 10

€   17,50VoIP Nummerblok 100

Prijs per maandBack-Up & Veilig Internet Prijs per maand

€      9,00Extra Data Back-up Sim

De getoonde kosten zijn de vaste kosten per maand. 
Met de Back Up Sim wordt er bij een storing overgegaan op een 4G internetverbinding. Deze verbinding neemt het over bij een storing zodat de werkzaamheden zonder 
problemen voortgezet kunnen worden. Bij onrechtmatig gebruik van de Data Back Up-Sim worden er extra kosten in rekening gebracht, zie hiervoor de voorwaarden. 

€     15,00Extra Veilig Internet

Prijs per maandWachtmuziek Prijs per maand

€      1,00Extra Data Back-up Sim

Prijs per maandAbonnement

KPN Internet | 50Mb / 10Mb €  57,50

KPN Internet | 50Mb / 50Mb €  57,50

KPN Internet | 200Mb / 60Mb €  82,50

KPN Internet | 200Mb / 200Mb €  112,50

Prijs per maand

   €     60,00

€     60,00

€     67,50

De snelheid van een data aansluiting wordt weergegeven in Mbit/sec (megabit per seconde). De twee getallen geven respectievelijk de download 
 (bijvoorbeeld een website bekijken) en de upload (bijvoorbeeld het plaatsen van een bestand ‘in de cloud’) weer.  

Alle genoemde snelheden betreffen de maximaal ‘tot-internetsnelheden’. De daadwerkelijk behaalde snelheid kan variëren.  
De door u gebruikte (rand)apparatuur, bekabeling én afstand tot aan de centrale hebben invloed op de uiteindelijke snelheid die op uw locatie behaald wordt.

€     67,50

KPN Internet | 1Gb / 1 Gb €  112,50€     75,00



Aanvullende diensten

Drukfouten en prijswijzigingen voorbehouden. 
Bekijk de algemene voorwaarden op onze website.
Voor beltarieven: www.stn.nl/beltarieven 
De getoonde tarieven zijn ex. BTW en gelden per 1 oktober 2022.

Dienst Prijs

€ 575,00 per dagdeelTraining op locatie

€ 150,00Training via Teams

Op aanvraagDemonteren en afvoeren oude telefooncentrale > 10 toestellen

€  20,00 per meldtekstWijzigen meldtekst

€  90,00 per uurTussentijdse aanpassingen

€  20,00 per meldtekstMonteur op locatie (ex. materiaalkosten)

€  90,00Voorrijkosten

Meldtekst wijziging uitgevoerd door sTN. 

Eenmalige kosten
Dienst Prijs

€ 225,00Site Survey per vestiging

€   90,00Configuratie o.b.v. uren (p/u) - def. bepaald na locatieonderzoek

€   25,00Nummerbehoud

€ 150,00Behoud nummerblok 10

€ 300,00Behoud nummerblok 100


