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internet. 
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Wij zijn Town

Town is opgericht in 2004 en sindsdien nauw betrokken bij het glasvezelnetwerk in Tilburg. 
Vanuit daar zijn wij uitgegroeid tot een organisatie die routerings- en beveiligingsvraagstukken 
voortvarend en creatief weet op te lossen en deze daarna desgewenst ook operationeel 
voor u beheren. 

In Tilburg leveren wij internetdiensten aan vele bedrijven en instellingen, onder andere 
de Gemeente Tilburg,  het Twee Steden ziekenhuis, CZ Zorgverzekeringen en Wonen 
Breburg. Bij veel van deze klanten zijn we al meer dan 10 jaar de vaste leverancier van 
Internetdiensten. Dat is niet voor niets. 

Ook buiten Tilburg zijn we succesvol. Sinds 2013 is Town Strategisch Solution Partner 
van Ziggo. Samen met deze landelijke netwerk operator hebben we meer dan 400 
onderwijsinstellingen door heel Nederland aangesloten op een snelle glasvezelverbinding. 
Town.nl

Netwerk
Het netwerk van Town koppelt direct 
met het knooppunt van ParkNed 
in Waalwijk. Daar sluiten we aan op 
meerdere landelijke Transit Providers 
en de AMSIX, het op één na  grootste 
internetkoppelpunt van Europa. Ons 
netwerk is robuust, schaalbaar en re-
dundant. 



Allerbeste service

Service komt bij ons in één variant. Geen gedoe met verschillende 
niveaus, maar alleen het allerbeste. Onze verbindingen hebben een 
beschikbaarheidsgarantie van 99,9% en hebben een duidelijke SLA 
met restitutieregeling. Bij netwerkproblemen en -storingen kunt u 
altijd contact met ons opnemen. Als het nodig is ook midden in de 
nacht. U krijgt dan gewoon iemand van ons aan de telefoon. 

Overige diensten

Wat is een netwerk zonder adequate beveiliging? Town levert next 
generation Firewalls, geavanceerde anti-spam en content filtering, 
consultancydiensten & emaildiensten. 

Internet toegang op ParkNed

Echt breedband gewoon via de glasvezel van ParkNed.

Dit zijn de prijzen:
100/100 Mbps internetaccess (1:1)   € 59,00 per maand
200/200 Mbps internetaccess (1:1)  € 120,00 per maand 
500/500 Mbps internetaccess (1:1) € 499,00 per maand
1/1 Gbps internetaccess (1:1)  € 950,00 per maand

Geen minimale contractduur. Per maand opzegbaar. Alle prijzen zijn 
exclusief BTW en exclusief kosten glasvezel ParkNed.

Nog geen glasvezel van ParkNed? Tijdelijk lage aansluitkosten van     
€ 1.000,-  (onder voorbehoud van site-survey)

Offerte?
Bel 088 555 29 00  of mail: michel@town.nl



bezoekadres

Baronielaan 87a

4818 PC Breda

postadres

Postbus 9340

5000 HH Tilburg

telefoon

088 555 29 00

e-mail

info@townqsp.nl

Jan Versluys
jan@town.nl

088-555 29 29

Baronielaan 87A, 4818 PC, Breda

Postbus 9340, 5000 HH, Tilburg

088-555 29 00

www.town.nl

Michel Oortgijs
Sales

Jouke zoeteman
CTO

telefoon 088 555 29 00
e-mail michel@town.nl

telefoon 088 555 29 00
e-mail jouke@town.nl

Jan Versluys
jan@town.nl

088-555 29 29

Baronielaan 87A, 4818 PC, Breda

Postbus 9340, 5000 HH, Tilburg

088-555 29 00

www.town.nl

Hallo


