
Voortaan belt u gewoon goedkoper over het internet! 

Buzz Telecom is dé oplossing voor bellen over internet en is 
beschikbaar in verschillende pakke�en. Zo is er al�jd een 
oplossing voor uw persoonlijke situa�e.

Welk pakket u ook kiest, u bent al�jd verzekerd van een 
betrouwbare verbinding en uitstekende service tegen zeer 
voordelige tarieven.

Buzz Telecom staat voor betrouwbare en betaalbare 
telefonie. Als geregistreerd partner van Ziggo Zakelijk 
leveren wij telefonie zoals u dat wilt! 
Simpel via een betrouwbaar netwerk. 
Zoals u het wenst en waar u maar wilt.

Met onze Buzz Telecom oplossingen kunnen wij u, uw 
mensen en de organisa�e ontzorgen!

Buzz Telecom is een onderdeel 
van Buysrogge Safe bv.

Buzz Telecom
Weverstraat 4
9403 VJ Assen

E-mail: buzz@buysrogge.nl

              088 - 5460700

Geregistreerd
Intergration

Partner
sip-telefonie & hosted voice

Wanneer kiezen voor SIP Trunks en niet voor 
Hosted Telefonie?
Indien u de bestaande infrastructuur (telefooncentrale en bijbehorende toestellen) wilt 
behouden, omdat deze prima volstaat, dan is de keuze voor SIP Trunks logisch. Wanneer u 
echter toe bent aan een nieuwe centrale of telefonie-server met veel meer func�onaliteit is 
het handig om uw gehele situa�e te herzien!

Wat zijn de voordelen van een SIP Trunk?
De voordelen hebben vooral te maken met kostenbesparing en flexibiliteit. U betaalt per 
gesprekskanaal en niet per bundel gesprekskanalen zoals bij ISDN2 en ISDN30 het geval is. 
Daarnaast kan de capaciteit (bandbreedte) naar wens gemakkelijk worden verhoogd of 
verlaagd. Zeker wanneer we praten over glasvezel. 
Onze adviseur kan u alles vertellen over het zakelijk goedkoper bellen.

Maak kennis met SIP & VoiP telefonie
Uw voordelen met Buzz Sip of VoiP telefonie
          goede service en persoonlijke aandacht,
          gegarandeerd betrouwbaar netwerk,
          Buzz telecom klanten  bellen onderling gra�s,
          kwaliteit vergelijkbaar met ISDN,
          alleen internet- of breedband verbinding nodig,
          alle mogelijkheden van een analoge lijn,
          eenvoudig op maat te maken,
          schaalbaar van 1 tot een onbeperkt aantal nummers,
          snel doorschakelen met de handige App.
          

drukwerkfouten en prijswijzigingen voorbehouden 

Buzz Telecom
biedt SIP & VoiP 
telefonie
voordeliger!           

Waar u maar wilt...



Wat betekent VoIP van Buzz Telecom?
VoIP staat voor Voice over Internet Protocol. Simpel gezegd betekent
dit spraak (bellen) over het internet. U belt niet meer via het analoge
telefoonnetwerk van KPN, maar via het Buzz Telecom netwerk. Dit 
maakt bellen stukken voordeliger en u hebt meer mogelijkheden, 
terwijl de kwaliteit vergelijkbaar is met ISDN!

Verschillende varianten
Buzz Telecom VoIP is beschikbaar in de varianten SIP Trunking en 
Hosted VoIP. Iedere variant hee� zijn eigen mogelijkheden. Zoekt u 
alleen een betrouwbaar VoIP-netwerk, dan is SIP Trunking een goede 
keuze.

Voordelig en gemakkelijk
Met Buzz Telecom VoIP belt u over internet. Met een 
internetverbinding bent u al bereikbaar voor de hele wereld. Meer 
hebt u niet nodig! En komt u er toch even niet uit, dan staat onze 
serviceafdeling Buzz Support al�jd voor u klaar. Buzz Telecom VoIP is 
niet alleen eenvoudig, maar ook nog eens echt betaalbaar. 

Wist u dat alle BUZZ Telecom klanten onderling gra�s bellen?

Buzz Telecom, 
zoals u dit wilt!
De oplossingen van Buzz Telecom  zijn volledig 
schaalbaar. Of u nu een paar telefoonnummers 
nodig hebt of honderd, alles is mogelijk! 
Buzz Telecom 
is er voor iedere ondernemer : van eenmanszaak 
tot MKB en grote organisa�es. Onze oplossingen 
werken over ADSL, kabel en glasvezel en zijn 
gemakkelijk op maat te maken.
Vraag naar onze BUZZ TELECOM SCAN!

Waar u maar wilt
Overal waar u een internetverbinding hebt, kunt u bellen via Buzz 
Telecom VoIP. En bent u onderweg, maar wilt u wel bereikbaar zijn op 
uw vaste nummer? Dan schakelt u uw telefoonnummer gewoon door 
met onze gebruiksvriendelijke mobiele App. 
Gemak dient tenslo�e de mens!

Buzz Telecom is een kwes�e van 
optellen en bellen!

Tarieven abonnementen per maand 
   per stuk
Buzz geografisch nummer  €    2,50
Buzz intern nummer   €    0,83
Buzz a�oop belverkeer  €  11,50        

Totaal éénmalig aansluitkosten vanaf  €  90,00

Hardware aankoop (enkele voorbeelden) 

Yealink T22P  €   87,00
Yealink W82P DECT  € 124,00
Yealink W82P Handset €   93,00
Netgear PoE Switch  € 132,00
 

Sip Trunk wat is dat eigenlijk?
Sip trunk is in principe te vergelijken met een enkele telefoonlijn. Het verschil is echter dat inkomende en 
uitgaande gesprekken niet via een tradi�onele telefoonlijn worden afgehandeld, maar via een datanetwerk of 
over het publieke Internet. Zowel spraak als data worden dus behandeld als data, wat als voordeel hee� dat er 
nog maar één infrastructuur noodzakelijk is. De provider (Ziggo)  zorgt er vervolgens voor dat uw gesprekken, 
wanneer dat nodig is, via het normale telefoonnetwerk worden afgehandeld. Een SIP trunk komt overeen met 
één telefoonlijn. Bij meerdere lijnen spreken we over SIP Trunks.

Door over te stappen op SIP Trunks blij� u dus gebruik maken van uw telefooncentrale (PBX) en 
telefoontoestellen, maar kunt u afscheid nemen van uw analoge of ISDN lijnen. 
Voorwaarde is natuurlijk wel dat uw telefooncentrale SIP ondersteunt.
 
Buzz Telecom scant vrijblijvend uw huidige telefonie infrastructuur.

€ 39,49
Voorbeeld vast MAANDBEDRAG: BEDRIJF MET 3 TOESTELLEN. 
1x geografisch nummer              
3x intern nummer           
3x a�oop na�onaal belverkeer                           

genoemde prijzen zijn exclusief 21% BTW drukwerkfouten en prijswijzigingen voorbehouden 

telecom BUZZ


