
Ook zo genoeg van die torenhoge telefoonrekeningen 
door internet? Kies dan voor QuickNet.
Iedere twee maanden verschijnt hij weer met een doffe klap op je deurmat: 

de telefoonrekening. Je hebt nog zo bewust rekening gehouden met de tijden waarop je

aan het internetten was; niet te lang en dan ook nog in de daluren. En tóch hebben die

tikken ongemerkt weer tot een torenhoge telefoonrekening geleid. 

Deze onaangename verrassing behoort met QuickNet voorgoed tot het verleden. Want

voor een vast bedrag per maand kun je 24 uur per dag, 7 dagen per week

internetten zonder telefoonkosten! Je kunt naar hartelust surfen wanneer het jou uitkomt.

Het maakt niet uit hoe vaak, hoe lang en op welk tijdstip je op internet actief bent. Je

betaalt iedere maand hetzelfde vaste bedrag. Dus geen verrassingen meer.

Tijdrovende inbelprocedures zijn met kabelinternet verleden tijd!
Je kent dat wel. Eerst wachten tot het daltarief ingaat en dan proberen in te bellen 

om eens lekker te surfen of even je e-mail op te halen. Dat vereist vaak diverse 

inbelpogingen en dus lange wachttijden. En ondertussen is je telefoonlijn ook nog eens

bezet. Met QuickNet ben je echter permanent online en hoef je dus niet meer in te

bellen. Handig, want e-mail meldingen verschijnen zo direct op je scherm! 

Bovendien blijft je telefoonlijn vrij. Dus terwijl je op internet surft kun je gewoon 

bellen of faxen. Dubbel voordeel dus!

Minimale systeemeisen QuickNet
Om gebruik te kunnen maken van QuickNet raden wij je de volgende minimale sys-

teemeisen aan. Bovendien heb je een CAI-aansluiting op je huisadres nodig.

Kies nu voor internet via de kabel.
Kies voor QuickNet.

De belangrijkste specificaties van het QuickNet Power pakket tref je hieronder aan. 

QuickNet Power

• ƒ 89,- per maand (E 40,40)*

• Inclusief huur kabelmodem

• Geen telefoonkosten, permanent online

• Snelheid**: tot 512 kbps downstream en tot 64 kbps upstream

• Limiet: onbeperkt dataverkeer (acceptable use policy)

• 10 MB ruimte voor je e-mails 

• 10 MB webruimte voor je eigen homepage

• Deskundige helpdesk

* Genoemde prijzen zijn inclusief 19% BTW en gelden op basis van een jaarabonnement. 
Zie ook het tarievenoverzicht verderop in deze folder.

** Bovengenoemde snelheden zijn ‘best effort’ waarden en kunnen onder meer variëren naar gelang het tijdstip en
de te bezoeken website.

De in deze folder vermelde voorwaarden en tarieven gelden onder voorbehoud van wijzigingen en eventuele zetfouten.

Windows computer:

• Windows 95/98/NT4 met originele

installatie cd-rom

• Pentium 100mhz met 16MB intern

geheugen en cd-romspeler

• 75 MB vrije harddiskruimte 

• 1 vrij PCI of ISA-slot of een 

geïnstalleerde ethernet/netwerkkaart

Macintosh computer:

• Besturingssysteem MacOS 7.5.3 

of hoger: met originele installatie cd-rom 

• Processor 68040 of PowerMac 

• 16MB werkgeheugen 

• 75MB harddiskruimte 

• Vrij PCI slot of geïnstalleerde 

ethernetkaart

• CD-rom speler

Hoge snelheid
Met een QuickNet Powerabonnement beschik je over een internetverbinding met een

maximale downloadsnelheid van maar liefst 512 kbit/sec. Hiermee wordt internetten

zoals internetten bedoeld is: snel webpagina's bekijken, snel programma's en muziek

downloaden en real time video- en audiostreamings. Er gaat een wereld voor je open!

Aangezien diverse factoren invloed kunnen hebben op de snelheid van een individuele

internetgebruiker, is het echter niet mogelijk om te allen tijde een minimumsnelheid te

garanderen.


