
Supersnel zakelijk internet, 
voordelig bellen én digitale tv.

Ook voor u.



Als ondernemer krijgt u meer. Meer internetsnelheid tot wel 500 Mbit/s, meer voordeel, meer service en flexibiliteit bij het samenstellen en aanpassen van uw pakket.

Dé voordelen van het Connect ZZP portfolio
• Stel zelf samen: van supersnel internet tot een complete  

Alles-in-1 oplossing

• Buitenshuis verbonden via bijna 2 miljoen WifiSpots en Mobiel Zakelijk

• 99,6% beschikbaarheid op netwerk en modem

• Gratis internetbeveiliging Basis

• Maximale flexibiliteit: tijdens uw contract kunnen op- of  

afschakelen tot minimaal 1 dienst, internet.

• Gratis zakelijke klantenservice: 7 dagen van 8.00 tot 22.00 uur 

bereikbaar

• Gratis installatie binnen 10-15 werkdagen

• Gratis vervanging defect modem binnen 4 uur door monteur

• Gratis reparatie storing binnen 16 uur, ook op zaterdag

Zakelijk Mobiel 4G
Met Zakelijk Mobiel van Ziggo profiteert u van een laag maandelijks 

bedrag en van veel belminuten, onbeperkt sms’en, heel veel data én van 

toegang tot WifiSpots. Hiermee kunt u boven op de ruime databundel ook 

nog op bijna 2 miljoen plekken in Nederland gebruikmaken van WifiSpots.

Zakelijk Mobiel 4G van Ziggo biedt u de unieke mogelijkheid om een 

zakelijke bundel te delen voor € 50 excl. btw per maand. Ieder houdt zijn 

eigen nummer, maar belt en internet uit één grote, gezamenlijke bundel. 

U kunt extra simkaarten toevoegen, met elk een eigen telefoonnummer, 

voor € 10 excl. btw per maand per extra simkaart.

De voordelen

• Onbeperkt sms’en 

• Bellen naar Nederlandse  

nummers en gebeld worden  

in de EU (zone 1) vanuit uw  

bundel

• Gratis nummerbehoud

• Betalen per sec/kB

• Bundel elke maand aanpasbaar

• Maandelijks opzegbaar

• U betaalt geen starttarief

• Gratis bijna 2 miljoen WifiSpots

• Bundel delen met collega’s

Connect ZZP
Maandcontract 1-jarig contract 2-jarig contract 3-jarig contract

1 Inclusief: Internet Beveiliging 1 pc, 6 e-mailadressen, WifiSpots. 
2 Extra: Standaard Mediabox € 3,31, CI+ module + € 1,65, Horizon Mediabox € 4,13 
3 Gedeelde bundel incl. 2 simkaarten. Uit te breiden met een 3e, 4e of 5e sim  

(€ 10 per extra sim).

Alle genoemde bedragen zijn per maand en exclusief btw, tenzij anders aangegeven. Kijk voor de voorwaarden en beschikbaarheid op ziggo.nl/zakelijk. Wijzigingen en 
drukfouten voorbehouden.

Beschikbare bouwblokken

Onderdelen

Internet1

Zakelijk Internet Start 60/10   € 37,50
Zakelijk Internet Compleet 180/30   € 45
Zakelijk Internet Pro 300/40   € 57,50
Zakelijk Internet Pro Plus 500/40   € 65

Bellen
Zakelijk Vast Bellen   € 2,50

Televisie2

Geen TV (Kabel TV)   € 0
Play Start / Digitale TV   € 5
Play Complete / Horizon TV   € 13
 Play Start met een HD ontvanger  

inclusief programma gemist en online tv-kijken

Play Complete met een Interactieve HD Recorder (Horizon Mediabox) 

met dezelfde mogelijkheden als de HD ontvanger en daarnaast ook  

een opnamefunctie en MyPrime (onbeperkt films en series bekijken)

Meer voor ondernemers.
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Extra diensten

Mobiel 
Zakelijk Mobiel Voldoende 4G   € 10
200 belminuten / onbeperkt sms’en / 300 MB

Zakelijk Mobiel Ruim 4G   € 20
600 belminuten / onbeperkt sms’en / 3000 MB

Zakelijk Mobiel Enorm 4G   € 30
onbeperkt bellen  / onbeperkt sms’en / 6000 MB

Zakelijk Mobiel Samen 4G3    € 50
onbeperkt bellen  / onbeperkt sms’en / 12000 MB3

Bellen
Zakelijk Extra Telefoonlijn   € 5
Zakelijk Volop Bellen Nationaal   € 12,50
Zakelijk Volop Bellen Internationaal   € 15

Televisie
MyPrime (standaard bij Play Complete)  € 5,74
TV Royaal   € 8,22
Premium kanalen

Internet
PIN Zeker   € 8,95
Zakelijk Internetbeveiliging Uitgebreid  € 3
Extra wifi-punt via een internetkabel, eenmalig  € 48,76 
Extra wifi-punt via een stopcontact, eenmalig  € 81,82 

• De actie ‘3 mnd voor €30,- p.m.’ is geldig bij ieder 1-, 2- of 3-jarig contract voor iedereen zónder internet van Ziggo.

• Voor particuliere klanten van Ziggo mét internet geldt de actie ‘2 mnd voor €30,- per maand’ bij ieder 1-, 2- of 3-jarig contract.

• Voor alle acties betaalt u na de actieperiode het reguliere abonnementstarief.

• Eventuele verbruikskosten van Telefonie en/of Televisie vallen buiten deze acties en worden wel in rekening gebracht. 

• Zie de actievoorwaarden voor meer informatie op www.ziggo.nl/zakelijk.


