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Solcon, 
betrokken speler

Als gezonde en ambitieuze speler is Solcon ook graag een 

betrokken speler. Solcon ziet technologie als een middel 

om het leven beter te maken. Juist daarom investeren we 

bewust in de veiligheid van onze producten en diensten. En 

omdat er meer is dan groei en winst, wil Solcon graag een 

positieve en zinvolle bijdrage leveren aan de samenleving. 

Daarom ondersteunen wij een breed scala goede doelen; 

lokaal en internationaal. Kortom, Solcon is de speler van 

formaat met een hart.

Solcon,
betrouwbare speler
Dronten vormt een sterke thuisbasis voor Solcon, de Internet Service Provider met 17 jaar ervaring. En met ruim 60.000 

particuliere en zakelijke klanten die de diensten Internet, Televisie en Telefonie met een 8,5 waarderen. Inspanning en 

positieve resultaten. Want Solcon scoort met betrouwbare service. Solcon is een 100% Nederlands bedrijf, de servers 

en data in de datacentra in Dronten en Apeldoorn zijn in verantwoorde en veilige handen én vallen volledig onder de 

Nederlandse wetgeving. Daarnaast is Solcon gecertificeerd met het ISO 27001 keurmerk. Een aanpakmentaliteit met 

de ambitie om te groeien. 
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Solcon.
Als beste getest  
in de categorie  

internet.



Mocht u weinig 

tijd hebben, kijk 

dan meteen op de 

achterzijde. Dankzij onze 

overstapservice hoeft u 

niets te regelen om óók 

van Solcon te profiteren.
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Heeft u ooit naar haperende uitzendingen zitten kijken? Heeft u wel 

eens bestanden gedownload waar geen eind aan leek te komen? 

Heeft u het uploaden van foto’s wel eens moeten onderbreken omdat 

één van uw huisgenoten een game aan het downloaden was? 

Dankzij glasvezel beschikt u voortaan over razendsnel internet. Lekker 

makkelijk. Geen gedoe meer met bandbreedtes en andere technische 

beperkingen. Gewoon elke dag genieten van veilig en snel internet. 

Kwestie van gemak. 

Als deze voordelen van glasvezel u aanspreken, ligt de keuze voor 

Solcon ook voor de hand. Als internetprovider bieden we u namelijk 

nog méér gemak. Dat begint natuurlijk met een razendsnelle en 

betrouwbare internetverbinding, waarmee u kunt bellen, surfen en 

TV-kijken. Zonder haperen en met haarscherpe beelden. Waarmee 

wij uw glasvezelverbinding vooral compleet maken, is onze service. 

Persoonlijke service, op de voor u belangrijke momenten.

In deze brochure leest u daar meer over. 

Waarom glasvezel en 
Solcon alles met elkaar 
hebben te maken
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Met Solcon is 
’t net als met 
glasvezel

• Snel
• Makkelijk
• Betrouwbaar

solcon.nl

Daarom het
InternetFilter 
van Solcon

• Veilig en onbezorgd internetten 

 voor jong en oud

• Geen toegang tot websites 

 met bijvoorbeeld geweld, 

 porno, gokken of haatoproepen

• Instelbare maximale internettijd

• Zelf bepalen hoe streng

  u wilt filteren

Ga voor meer informatie 

naar solcon.nl/internetfilter
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Gratis  
TV-ontvanger.

Om gebruik te maken van  
digitale Televisie heeft u 
een TV-ontvanger nodig. 
Daar zorgen wij voor. Als 
u een abonnement afsluit, 
krijgt u de TV-ontvanger 
gratis in bruikleen. En wij 
installeren de TV-ontvanger 
ook nog voor u!
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Wat staat er op het programma?
Televisiekijken via glasvezel zónder iets te missen

Beschikt u eenmaal over glasvezel, dan is de stap naar digitale Televisie snel gemaakt. Daarmee profiteert u van 

extra mogelijkheden. Voortaan hoeft u uw favoriete soaps en documentaires niet meer te missen. Met digitale 

Televisie van Solcon bekijkt u uw favoriete programma’s wanneer u wilt. Met levensgrote, haarscherpe beelden. 

•  Wordt er tijdens een uitzending aangebeld? Krijgt u een belangrijk telefoontje? Dan maakt u 

gebruik van Live Pauzeren. De live uitzending gaat later verder waar u was gebleven.

•  Heeft u geen tijd om programma’s te bekijken? Of wilt u een uitzending later terugzien?  

Met Televisie van Solcon kunt u heel gemakkelijk programma’s opnemen. Eenmalig of elke week 

(handig voor uw favoriete series!), programma’s opnieuw bekijken, tot 9 dagen na uitzending.

Dát is dan weer typisch Solcon…

Gemak, daar gaat het om bij glasvezel. Met Televisie van Solcon beschikt u over veel extra 

gemakken. Zo kunt u met interactieve TV van Solcon gewoon televisie kijken op uw tablet of 

iPad. En heeft u een programma gemist? Met ‘Uitzending Gemist’ bekijkt u tal van programma’s 

opnieuw, tot 9 dagen na uitzending.
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Wilt u weten wat voor u beschikbaar is? 
Ga naar solcon.nl/uw-mogelijkheden

Is er op uw locatie zowel DSL als glasvezel beschikbaar? 

En u weet niet wat voor u de beste keuze is?

DSL is de verzamelnaam voor ADSL en VDSL. Via ADSL 

kunt tot snelheden van 20 Mb/s ontvangen. Met een van de 

opvolgers, VDSL kunt u snelheden tot 80 Mb/s ontvangen. 

Afhankelijk van uw locatie ontvangt u bij Solcon altijd de 

snelste variant. Glasvezel wordt langzaam maar zeker in 

heel Nederland aangelegd. Het voordeel van glasvezel 

is dat er internetsnelheden tot 500 Mb/s gehaald kunnen 

worden. Daarnaast geldt voor internet via glasvezel dat de 

uploadsnelheid even snel is als de downloadsnelheid.

Indien beide leverbaar zijn, dan raden wij u aan om voor 

glasvezel te kiezen. Glasvezel heeft de toekomst en daarmee 

zijn snellere internetsnelheden leverbaar. .

Pakketten
Alle mogelijkheden op een rij
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Internet van Solcon staat voor betrouwbaarheid, veiligheid en 
het gemak van de beste service. U heeft toegang tot de beste 
Klanten service. Als Solcon klant kunt u rekenen op deskundige hulp.

Wilt u weten wat voor u beschikbaar is? 
Ga naar solcon.nl/uw-mogelijkheden

Bij uw internet toegang kunt u kiezen uit vier basis pakketten:

Gratis Webmail

Gratis VirusFilter

Gratis SpamFilter

Gratis Webmail

Gratis VirusFilter

Gratis SpamFilter

60+ TV-zenders

100+ radio zenders

Gratis modem 
en TV-ontvanger 
in bruikleen

Gratis Webmail

Gratis VirusFilter

Gratis SpamFilter

Gratis TelefoonFilter

Vaste lage beltarieven

Gratis modem 
in bruikleen

Gratis Webmail

Gratis VirusFilter

Gratis SpamFilter

Gratis TelefoonFilter

Vaste lage beltarieven

60+ TV-zenders

100+ radio zenders

Gratis modem en 
TV-ontvanger 
in bruikleen

Korting op installatie

Internet + Televisie Internet + Telefonie Internet + Televisie 
+ Telefonie

Internet
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We gaan pas 
naar huis als 
‘t werkt

Gratis volledige  
installatie door een  
Solcon-installateur

Dit doen we allemaal gratis voor u

Hoe makkelijk kan het zijn: u bestelt een pakket met Internet, 

Televisie en/of Telefonie, en u hoeft onze installateur alleen 

de weg te wijzen. Wat doen we allemaal gratis voor u?

1.  Coördinatie van het proces. We plannen een afspraak 

en voeren vooraf en achteraf de nodige controles uit.

2.  Installatie en configuratie. We installeren het modem  

en sluiten één of twee computers aan.

3.  TV-ontvanger. We installeren de TV-ontvanger  

voor het eerste televisietoestel.

4.  Mobiel internet (optioneel). We installeren de SIMkaart  

en/of het USB-modem of de mobiele WiFi.

5. E-mail (optioneel). We configureren één e-mailaccount.

6.  Bellen (optioneel). We configureren één account in het  

modem en sluiten een telefoon aan.

7. Testen. De gehele installatie testen we in overleg met u.

8. Uitleg. Als de installatie is voltooid, 

 geven we u de nodige uitleg

Misschien hoort u bij de 

mensen die veel verstand 

hebben van Telefonie en 

Internet. Maar daar gaan 

we bij Solcon niet van 

uit. Wij rekenen erop dat 

u kiest voor gemak en 

kwaliteit. Daarom hebben 

wij een heel team van 

installateurs die in heel 

Nederland uw aansluiting 

netjes verzorgen.
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De unieke  
installatie garantie 
van Solcon

Wij gaan zorgen dat uw Internet, 

Televisie en/of Telefonie werkt.

Dat beloven we niet alleen, dat 

garanderen we zelfs. Het is de unieke 

installatiegarantie van Solcon.
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Het team 
van de 
Overstapservice

• helpt u bij het opzeggen van uw 

 huidige abonnement

• zorgt ervoor dat u uw huidige

 telefoonnummer behoudt

• zorgt dat u op tijd over uw   

 verbinding kunt beschikken
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Het gemak begint al 
bij het over stappen
De gratis overstapservice

solcon.nl

Wilt u maximaal genieten van uw glasvezel - 

verbinding met de Solcon-diensten? Dan kunt u  

snel en gemakkelijk overstappen. Wij zorgen  

ervoor dat u zo min mogelijk zelf hoeft te doen. 

En dat u geen dag zonder Internet, Televisie  

en/of Telefonie zit. 

Bel 088 - 003 22 22 en regel  
uw overstap meteen met één  
van onze medewerkers!
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Solcon. 
Hart voor 
ondernemers.

Met meer dan 15.000 zakelijke 

klanten en ruim 17 jaar ervaring 

zet Solcon zich als een 

betrouwbare zakelijke partner in 

de markt. Voor uw onderneming 

is het belangrijk om samen te 

werken met een partner die zich 

verdiept in uw bedrijfsproces 

en vanuit die basis u de beste 

oplossing aanbiedt. Geen 

praatjes, maar een gedegen 

advies. Dat is Solcon. Hart voor 

ondernemend Nederland.

14

Zakelijk Internet  
via DSL of Glasvezel

Zakelijke Telefonie – VoIP

Webhosting + 
Domeinnaam registratie

Virtuele Servers

IP-PIN

Alarm over IP

Online Backup

Zakelijke Helpdesk



Inlay

solcon.nl/zakelijk

Wat kunnen we 
voor u doen?

Als ondernemer kunt u tal van vragen 

hebben. Technische vragen, vragen over 

productkeuzes of andere support- en 

adviesvragen. Dat is de normaalste zaak 

van de wereld. Onze Helpdesk houdt er 

rekening mee dat u contact opneemt. 

Wat kunnen we voor u doen?

Dát is dan weer 
typisch Solcon…

Steeds meer organisaties in heel Nederland 

zien ons als hun partner. Een provider die 

actief meedenkt en altijd klaar staat met 

oplossingen. Als u op zoek bent naar een 

specifieke internetverbinding bijvoorbeeld, 

uw Te lefonie anders wilt inrichten of een 

partner zoekt voor de hosting van data.

Maar ook als u support nodig heeft of  

een storing om een snelle oplossing  

vraagt. U ervaart dan dat wij dicht bij u staan 

en ons betrokken voelen bij uw bedrijf. 

U kunt gratis bellen naar  

088 - 003 25 25 of mailen 

naar zakelijk@isp.solcon.nl.  

De Helpdesk is bereikbaar 

van maandag t/m vrijdag 

van 9.00-17.30 uur. Voor het 

melden van storingen zijn wij 

uiteraard 24/7 bereikbaar!
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Bel 088 - 003 22 22 en regel  
uw overstap meteen met één  
van onze medewerkers!

Daarom kiezen klanten voor Solcon

• Beste landelijke Internetprovider

• Transparantie in prijzen

• Eerlijk over internetsnelheden

• 100% Nederlands

• Internetveiligheid in eigen beheer door 
 het handige InternetFilter (solcon.nl/InternetFilter)

• Veel keuzemogelijkheden

• Betrokken hart voor klanten

• Gecertificeerde dienstverlening

• Solcon. Ook voor ondernemers van eenmanszaak tot MKB


