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ZIENSWIJZE 
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Nox Telecom B.V., Dean One B.V., BLU 
Telecom B.V., SpeakUp B.V., Next Gen 
Networks B.V. en Infopact Netwerkdiensten 
B.V. (hierna: "Partijen") 

Inleiding 
1. 	 Partijen maken graag van de gelegenheid gebruik om een zienswijze in te dienen op het 

ontwerpbesluit Marktanalyse Wholesale Fixed Access d.d. 27 februari 2018 (hierna: 
"ontwerpbesluit WFA"). 

2. 	 Pa11ijen zijn aanbieders van elektronische communicatiediensten aan zakelijke eindgebruikers. 
Voor het aanbieden van retaildiensten, zowel op de markt voor zakelijke netwerkdiensten als 
(bundels met) internettoegang, zijn Partijen afhankelijk van toegang tot het netwerk van KPN, 
zowel koper als glas. Alleen door gereguleerde toegang zijn Partijen in staat om met KPN te 
concu1Teren. Daarnaast concmTeren Partijen met VodafoneZiggo, zodat ook toegang tot de 
kabel nodig is om op retailniveau te kunnen concurreren. De toegang tot de netwerken van KPN 
en VodafoneZiggo is dus noodzakelijk om te kunnen concun-eren op zowel de markt voor 
zakelijke netwerkdiensten als de markt voor (bundels met) internettoegang. 

3. 	 Partijen steunen grotendeels de analyse van ACM en kunnen zich vinden in de conclusie van 
ACM dat KPN en VodafoneZiggo beschikken over gezamenlijke AMM. Partijen hebben echter 
ook bedenkingen en kunnen zich niet geheel vinden in de verdere uitwerking. Zo zou 
VodafoneZiggo verplicht moeten worden om een laag 2 toegangsdiensten aan te bieden en niet 
(uitsluitend) een laag 3 toegangsdienst en worden aan KPN ten onrechte geen 
toegangsverplichtingen met betrekking tot WBA opgelegd. De toegang moet op een zodanig 
niveau verleend worden dat Partijen ook daadwerkelijk in staat worden gesteld concurrerende 
en innovatieve diensten te leveren. In het ontwerpbesluit WF A gaat ACM volledig voorbij aan 
de relevantie van HWT en de samenhang tussen deze markt en de markt voor WF A, alsmede de 
retailmarkten waarop Partijen actief zijn. 

4. 	 In het onderstaande worden de bedenkingen van Partijen weergegeven. Allereest gaan Partijen 
kort in op het voorstel van KPN voor deregulering. 

Voorstel KPN 
5. 	 Bij brief d.d. 27 februari 2018 doet KPN een voorstel voor een vrijwillig aanbod aan de markt 

dat bestaat uit voor de komende 7 jaar aanbieden resp. continueren van : a) VULA op koper en 
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FttH, b) MDF-access en c) ODF-access FttH. KPN geeft in de betreffende brief een korte 
beschrijving van dit vrijwillige aanbod. Daarin is ook te lezen dat dit aanbod volgens KPN 
bepaalde potentiële mededingingsproblemen weg kan nemen. 

6. 	 KPN heeft op 6 april 2018 bevestigd dat het verbrede vrijwillige aanbod zoals gepubliceerd op 
de website van KPN Wholesale onvoorwaardelijk is. KPN Wholesale zal dit aanbod 

gepubliceerd houden en op verzoek gestand doen, ongeacht of ten aanzien van de in het aanbod 
opgenomen dienstverlening door de ACM in het kader van een marktanalysebesluit aan KPN 
en/of VodafoneZiggo verplichtingen worden opgelegd of niet, aldus KPN. Daarbij geeft KPN 

ook aan dat zij zich niet zal verzetten tegen een marktanalysebesluit wholesale fixed access 
waarin ACM aan KPN het verbrede vrijwillige aanbod als (enige) verplichting oplegt. Op de 

website van KPN staat echter een aanbod beschreven waarvan ook WBA onderdeel uitmaakt 
(Bijlage 1). KPN gaat daarbij niet op de tarifering van WBA. Evenmin gaat KPN in op de 
diverse vormen van WBA. Het is aldus niet duidelijk of WBA onderdeel uitmaakt van het 
voorstel van KPN en zo ja, welke vormen van WBA en welke tarieven KPN hanteert. 

7. 	 Naar de mening van Partijen kunnen de mededingingsproblemen op de retailmarkten niet met 
dit vrijwillige aanbod van KPN worden opgelost. Het voorstel is voor Partijen in elk geval geen 

alternatief voor regulering. 

Markanalyse WFA 
8. 	 In het onderstaande geven Paiiijen hun zienswijze op achtereenvolgens de marktafbakening, 

dominantieanalyse en de aan KPN resp. VodafoneZiggo op te leggen verplichtingen. 

Marktafbakening 
9. 	 ACM analyseert de retail- en wholesalemarkten en komt tot een afbakening van de volgende 

relevante markten: 
a) Retailmarkt voor (bundels met) internettoegang (internet met televisie en/of telefonie): de 

nationale markt voor internettoegang op vaste netwerken en alle bundels van vaste diensten, 
d.w.z. internet of internet met televisie en/of vaste telefonie. ACM maakt geen onderscheid 

naar snelheden of intèmettoegang voor consumenten versus (verschillende typen) zakelijke 
eindgebruikers. Mobiel internet en mobiele telefonie maken geen onderdeel uit van deze 

markt. 
b) 	 Retailmarkt voor zakelijke netwerkdiensten bestaande uit: klassieke huurlijnen, gesloten 

VPN's, dark fiber en lichtpaden. Volgens ACM behoren open VPN's niet tot deze relevante 

markt. 

c) 	 Wholesalemarkt bestaande uit: 
i) 	 de nationale markt voor (vi1iueel) ontbundelde toegang tot het koper- en 

glasvezelnetwerk (SDF-, MDF-, OLT- en ODF-access), dat volgens ACM 

overeenkomst met markt 3a van de Europese Commissie, en 
ii) 	 de nationale markt voor wholesalebreedbandtoegang tot koper-, glas- en 

kabelnetwerken, dat volgens ACM overeenkomst met markt 3b van de Europese 

Commissie. 

2 



irl<zwager 

advocaten & notarissen 

Algemeen 
10. In het ontwerpbesluit WF A bakent ACM twee retailmarkten af, namelijk de retailmarkt voor 

(bundels met) intemettoegang en de retailmarkt voor zakelijke netwerkdiensten. De 
bovengelegen wholesalemarkten betreffen de markten 3a, 3b en 4 van de Aanbeveling. In 
onderhavig ontwerpbesluit gaat ACM echter alleen in op de markten 3a en 3b zonder 
duidelijkheid te verstrekken over de relatie met markt 4. Markt 4 is de markt voor 
HoogwaardigeWholesaleToegang (hierna: "HWT") waarvan het marktanalysebesluit door 
ACM on hold is gezet. Deze markt is nu deels gereguleerd, namelijk op grond van het 
marktanalysebesluit HKWBT/HL uit 2012. 

11. 	Voor Partijen is zowel HWT als WBT (nu kennelijk onderdeel van de markt voor WFA) een 
onmisbare input voor het kunnen leveren van diensten op retailniveau, zowel over koper als 
over glas. Pat1ijen zijn daarvoor in hoge mate afhankelijk van KPN en hebben dus belang bij 
gereguleerde toegang tot het netwerk van KPN. Naar de mening van Partijen moet voor het 
oplossen van de mededingingsproblemen op de retailmarkten zowel de markten 3a en 3b als de 
markt 4 gereguleerd worden. ODF-access en VULA zijn voor Partijen geen reëel alternatief. 

12. 	Door de HWT markt in het ontwerpbesluit WFA onbesproken te laten, is het voor Partijen 
onduidelijk welke diensten (zoals thans geleverd door KPN) in welke markt vallen en hoe deze 
markten onderling verbonden zijn waarbij tevens onduidelijk is welke diensten wel en niet 
gereguleerd zijn dan wel _worden. Daarmee is de status van een groot deel van de nodige 
wholesale input voor het kunnen leveren van diensten op beide retailmarkten en aldaar dus te 
concurreren met KPN en VodafoneZiggo onbekend. Dit is een onwenselijke situatie. 

13. In zijn opmerkingen d.d. 28 juli 2016 naar aanleiding van het ontwerpbesluit ODF-access 
(FttO) heeft de Europese Commissie ACM er ook op gewezen dat ACM deze markten 
tegelijkertijd moet analyseren om zodoende de voorgestelde regelgevingsaanpak met volledige 
kennis van actuele marktgegevens, - ontwikkelingen en interacties te beoordelen. Ook moeten 
de marktpartijen een consistent en actueel overzicht hebben van de gangbare voorwaarden op 
regelgevings- en mededingingsgebied om in verband met netwerkinvesteringen goede 
beslissingen inzake "bouwen of kopen" te nemen. In lijn hiermee hebben Partijen bezwaar 
tegen het onderhavig ontwerpbesluit WFA, omdat ACM de markten 3a/3b en 4 los van elkaar 
analyseert en de consequenties daarvan onvoldoende duidelijk zijn, kennelijk ook voor ACM. 
Zo merkt ACM terecht op dat de grens tussen zakelijk en consumenten vervaagt, maar gaat 
ACM er in de verplichtingen aan voorbij dat WBT ook gebruikt wordt voor zakelijke 
eindgebruikers. Ter illustratie, RoutIT biedt WEAS tegen inkoopprijs aan waardoor Partijen 
niet op retailniveau met KPN kunnen concurreren. Dat gaat waarschijnlijk ook met WBT 
gebeuren. Massaproducten worden ·niet alleen door consumenten gebruikt, maar steeds vaker 
ook door zakelijke eindgebruikers. De onderliggende techniek of capaciteit(garanties) is dus 
niet zo relevant, het gaat er om dat een verbinding aan een zakelijke klant wordt geleverd. 

Retailmarkt voor (bundels met) internettoegang 

14. 	In de analyse van deze markt zien Partijen een bevestiging van hun standpunt dat de grens 
tussen consumenten en zakelijke eindgebruikers vervaagt. Naar. de mening van Partijen 
concludeert ACM terecht dat er op de markt voor (bundels met) internettoegang in afwezigheid 
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van regulering een risico bestaat op gezamenlijke AMM van KPN en VodafoneZiggo en dat zij 

hun prijzen kunnen afstemmen op een bovencompetitief niveau. 


Retailmarkt voor zakelijke netwerkdiensten 

15. 	Een zakelijke netwerkdienst is volgens ACM een dienst die een zakelijke eindgebruiker 
gebruiJ...1 voor elektronische communicatie tussen verschillende bedrijfsvestigingen. Voor het 
leveren van deze diensten kunnen koper-, glas- en coaxaansluitingen worden gebruikt. In de 
voorgaande marktanalysebesluiten heeft ACM de retailmarkt voor zakelijke netwerkdiensten 
afgebakend als de nationale markt voor klassieke huurlijnen, gesloten VPN's, open VPN's en 
<lark fiber en lichtpaden (DWDM). ACM heeft daarbij geen onderscheid gemaakt tussen 
producten met hogere en lagere capaciteiten. In onderhavig ontwerpbesluit komt ACM terecht 
tot de conclusie dat open VPN's geen volwaardig substituut voor gesloten VPN's zijn. 

16. 	ACM concludeert naar de mening van Partijen terecht dat in afwezigheid van regulering het 
risico bestaat dat KPN ook in de komende reguleringsperiode zal beschikken over AMM op 
deze markt. 

Wholesalemarkt WF A 

17. ACM bakent een nieuwe markt af, namelijk de markt voor WF A. Deze markt omvat twee in de 
Aanbeveling van de Europese Commissie genoemde markten, namelijk markt 3a en 3b. 
Volgens ACM omvat de markt voor WF A: 
1) de nationale markt voor (virtueel) ontbundelde toegang tot het koper- en glasvezelnetwerk 

(SDF-, MDF-, OLT- en ODF-access FttH), en 

2) de nationale markt voor wholesalebreedbandtoegang tot koper-, glas- en kabelnetwerken 


18. 	Dit is een belangrijke afwijking ten opzichte van voorgaande jaren waarin de markt alleen 
bestond uit (virtueel) ontbundelde toegang. Doordat ACM niet ook markt 4, de markt voor 
HWT, analyseert kunnen Partijen de gevolgen van de onderhavige marktafbakening niet goed 
overzien. Paitijen verwijzen naar het voorgaande en de (vertrouwelijke) zienswijze inzake het 
ontwerpbesluit HWT zoals ingediend op 23 septembe.r 2016. Daarnaast is het voor Partijen 
onvoldoende duidelijk welke KPN-producten volgens deze analyse en het marktanalysebesluit 
HKWBT/HL uit 2012 tot de ene (WFA) dan wel de andere markt (HKWBT/HL) behoren. In 
het ontwerpbesluit WF A wordt hier ten onrechte niet op ingegaan. 

19. ODF-access FttH wordt volgens ACM in toenemende mate gebruikt voor het leveren van 

diensten aan zakelijke eindgebruikers. Naar de mening van Partijen is dit een sterke indicatie 

dat ODF-access FttO ook onderdeel uitmaakt van de markt voor WF A. 


20. Voor wat betreft WBT tot de kabel, heeft ACM de analyse ten onrechte beperkt tot toegang via 
een laag 3-toegangsdienst. Volgens ACM kunnen over kabelnetwerken alleen laag 3 WBT
diensten aan worden geboden. ACM onderbouwt dit met de stelling dat in de DOCSIS
standaard alleen een laag 3 IP-dienst en geen laag 2 Ethernetdienst is opgenomen. Paitijen 
kunnen dit niet volgen, althans Paitijen betwisten dat over kabel geen laag 2 toegangsdiensten 
kunnen worden aangeboden. 
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21. Ten eerste concludee1t ACM dat open VPN's geen volwaardig substituut voor gesloten VPN's 
zijn. Om diezelfde reden had ACM moeten concluderen dat toegang tot de kabel op laag 2 een 
volwaardig substituut vormt. Immers, een laag 2-verbinding is een gesloten VPN. 

22. Ten tweede heeft Ziggo 	in het verleden (voor 2015) een laag 2 aanbod gehanteerd. Uit de 
dienstbeschrijving van Ziggo opgenomen in Bijlage 2 blijkt duidelijk dat het een laag 2 dienst 
betrof. Er wordt meermaals gesproken over het afleveren van de dienst op ethernet (d.w.z. laag 
2). 

23. Ten derde hebben Partijen momenteel nog enkele van voornoemde verbindingen 	in de lucht. 
Met andere woorden, dat een laag 2-toegangsdienst technisch niet mogelijk zou zijn is niet juist. 
Ook WIK bevestig dat een laag 2-toegangsdienst mogelijk is.1 

24. Ten vierde leve1t VodafoneZiggo zelf gesloten VPN's op het kabelnetwerknetwerk (Bijlage 3). 
Dat zegt in ieder geval dat er op het DOCSIS netwerk centraal IP-VPN's kunnen worden 
ingeregeld door VodafoneZiggo. Het is dan natuurlijk niet goed te begrijpen wanneer 
VodafoneZiggo deze dienst waarvoor toegang tot Jaag 2 nodig is wel voor zichzelf maar niet 
voor de markt beschikbaar zou kunnen maken. 

25. Tot slot en meer in algemene zin missen Partijen een analyse van toegang via laag 2 versus laag 
3. Naar de mening van Pa1tijen is toegang tot de kabel via een laag 2-toegangsdienst nodig om 
Paitijen in staat te stellen daadwerkelijk met VodafoneZiggo te kunnen concurreren. Immers, 
alleen met een dergelijke toegangsdienst zijn Partijen in staat zelf diensten toe te voegen en te 
innoveren terwijl toegang via laag 3 meer weg zal hebben van het "wederverkopen" van de 
diensten die al door VodafoneZiggo worden aangeboden. 

Dominantieanalvse 

26. 	In de dominantieanalyse onderzoekt ACM eerst of sprake is van enkelvoudige AMM. De 
marktaandelen van KPN en VodafoneZiggo op de markt voor WF A in aanwezigheid van 
regulering zijn voor KPN 55-60% en voor VodafoneZiggo 40-45%. In afwezigheid van 
regulering zijn de marktaandelen 50-55% resp. 45-50%. 

27. In 	 de prospectieve analyse zijn deze marktaandelen vergelijkbaar. Volgens ACM zal de 
retailmarkt voor (bundels met) internettoegang nog licht groeien. Voor de retailmarkt voor 
zakelijke netwerkdiensten is de verwachting dat het aantal aansluitingen wel stabiel zal blijven, 
maar dat een steeds groter d~el van die diensten over FttO zal worden geleverd. Het aantal 
zakelijke aansluitingen dat via de markt voor WF A zal worden geleverd, zal volgens ACM 
afnemen. Deze visie delen Partijen niet. Volgens Partijen zal het aantal zakelijke aansluitingen 
dat via de markt voor WF A geleverd zal worden juist toenemen, onder andere vanwege de 

verhoging van bandbreedte over koper en glas. 

1 WIK-Consult Report, Study into the current and future technologica! access options to fixed 

telecommunications infrastructures in The Netherlands, 30 juni 2017, p. 42 
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28. ACM 	 stelt vast dat KPN en Vodafone/Ziggo vergelijkbare marktaandelen en gelijke 
mogelijkheden hebben op de markt voor WFA. Afzonderlijk hebben zij geen AMM, maar in de 
afwezigheid van regulering is volgens ACM sprake van gezamenlijke AMM. KPN en 
VodafoneZiggo hebben de prikkel en de mogelijkheid om stilzwijgend tot onderling afgestemd 
gedrag te komen. Die onderlinge afstemming zal volgens ACM gericht zijn op het weigeren 
van toegang tot het eigen netwerk. Daardoor kunnen zij de prijzen op de retailmarkt voor 
internettoegang verhogen tot een bovencompetitief niveau. 

29. Hoewel 	 Partijen deze conclusie en analyse van ACM steunen, zijn zij bezorgd over de 
consequenties van het eventueel sneuvelen daarvan. Dat zou betekenen dat er geen aanbieder 
met AMM is op de markt voor WF A. Dat zou niet stroken met de werkelijkheid. 

Verpliclttillgen KPN 
30. 	In het ontwerpbesluit WFA concludeert ACM dat het passend is om aan KPN de verplichting 

op te leggen tot het leveren van 1) MDF-access voor zowel volledige als gedeelde toegang, 2) 
VULA over koper, 3) ODF-access FttH, 4) VULA over FttH en 5) alle ~ijbehorende 
faciliteiten. Vervolgens stelt ACM, randnummer 471 van het ontwerpbesluit, dat alternatieve 
aanbieders hiermee voldoende mogelijkheden hebben op het netwerk van KPN en het daarom 
niet meer passend te achten om aan KPN verplichtingen tot WBT op te leggen. Partijen kunnen 
zich hiermee niet verenigen. 

31. Ten 	eerste geldt voor Partijen niet dat zij met de genoemde toegangsvonnen voldoende 
mogelijkheden hebben op het netwerk van KPN. Vanwege de hoge investeringen en de overige 
eisen die gesteld worden2, is het voor Partijen economisch niet haalbaar om deze vormen van 
toegang af te nemen. Om te kunnen concurreren op retailniveau zijn Pa1iijen, die diensten aan 
zakelijke eindgebruikers leveren, aangewezen op WBT (en HWT) van KPN. In het 
ontwerpbesluit gaat ACM ten onrechte voorbij aan de positie van Partijen als (middelgrote) 
zakelijke ISP's die in de afgelopen jaren het dienstenaanbod voor de zakelijke afnemers hebben 
weten verbreden en verbeteren. 

32. Ten tweede 	is de kennelijke stelling van ACM dat zij bij het opleggen van verplichtingen aan 
KPN op markt 3a niet toekomt aan het opleggen van verplichtingen aan KPN op markt 3b, niet 
gemotiveerd. Uit niets blijkt dat ACM bij de vaststelling van AMM van KPN op de markt voor 
WFA (waarvan WBT ovèr het koper- en glasnetwerk van KPN onderdeel uitmaakt) afkan zien 
van het opleggen van een toegangsverplichting aan KPN voor WBT over koper en glas. Dat het 
volgens ACM wenselijk is om in beginsel zo diep mogelijk in het netwerk toegang te leveren, 
betekent nog niet dat als dat mogelijk is daarmee per definitie toegangsverplichtingen op het 
niveau van WBT niet meer passend zouden zijn. Dit temeer nu ACM concludeert dat KPN 
AMM heeft op de retailmarkt voor zakelijke netwerkdiensten, waarvoor WBT (en HWT) voor 
Partijen een noodzakelijke input vormt om met KPN te kunnen concurreren. Dat geldt ook voor 
de internettoegangsmarkt waarvan ACM terecht signaleert dat steeds meer zakelijke 

2 Zie o.a. de opmerking bij VULA in het vrijwillige aanbod van KPN: "Dit is een investeringsmodel gericht 

op grootgebruikers waarbij er op maximaal 161 plekken in het netwerk apparatuur geplaatst dient te 


worden." 
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eindgebruikers - waaronder maar niet beperkt tot ZZP'ers - van de beschikbare massaproducten 

gebruik maken. 


33. Ten derde doen de mededingingsproblemen zich vooral 	op dit niveau voor. KPN hanteert te 
hoge wholesaletarieven dan wel te lage retailtarieven (zoals het tegen inkoopprijs aanbieden 
van WEAS), waardoor de marges van Pmtijen worden uitgehold. Bij gebreke van regulering 
van WBT (en HWT) zal KPN deze praktijken voortzetten en verder domtrekken. Partijen 
verwijzen wederom naar de zienswijze d.d. 23 september 2016 naar aanleiding van het 
ontwerpbesluit HWT. 

34. Voor wat betreft de aan KPN op te leggen verplichtingen, kunnen Partijen zich niet verenigen 
met het niet opleggen van een verplichting om marge-uitholling tegen te gaan. De stelling van 
ACM dat KPN en VodafoneZiggo (ieder afzonderlijk) wel de mogelijkheid maar niet de prikkel 
zouden hebben om marges uit te hollen d.m.v. lage retailtarieven is niet goed te volgen. Die 
stelling is ook niet voldoende gemotiveerd. ACM baseert deze stelling hoofdzakelijk op de 
vermeende gevolgen van een verlaging van de prijzen op de consumentenmarkt. Een 
prijsverlaging zou volgens ACM leiden tot een jarenlm1ge prijsoorlog die alleen maar 
verliesgevend voor beide partijen zouden zijn. 

35. Partijen missen allereerst een deugdelijke onderbouwing van deze stelling. Ten tweede, en meer 
relevant, is dat deze stelling naar de mening van Partijen niet op kan gaan voor de zakelijke 
eindgebruikers. Dat geldt zowel voor de retailmarkt voor (bundels met) internettoegang als de 
retailmarkt voor zakelijke netwerkdiensten. In het vorige MA-besluit concludeerde ACM ook 
dat KPN op deze markt een prikkel heeft om marges uit te hollen door het hanteren van lage 
retailtarieven. De stelling van ACM dat dit nu niet meer het geval zou zijn, omdat steeds meer 
via ongereguleerd glas geleverd wordt kunnen Partijen niet volgen. Zoals Pattijen ook in de 
zienswijze op het ontwerpbesluit HWT hebben aangevoerd, hebben Partijen in de afgelopen 
jaren hun retailaanbod niet kunnen matchen met het retailaanbod van KPN. Of die diensten 
deels met ongereguleerde diensten geleverd worden doet naar de mening van Partijen niet ter 
zake. KPN holt door het pricingsbeleid op wholesale- en retailniveau de marges van Partijen 
uit. Ook hier weer wringt dat ACM de HWT markt in de onderhavige analyse volledig buiten 
beschouwing laat en bij de analyse nagenoeg uitsluitend oog heeft voor de consumenten en niet 
of nauwelijks voor de zakelijke eindgebruikers. 

36. Gelet op de dominante positie van KPN op de retailmarkt voor zakelijke netwerkdiensten, zou 
de ND-5 verplichting of iedere andere maatregel in elk geval op die markt zo moeten uitwerken 
dat KPN ook niet in staat is om marges uit te hollen door het hanteren van te. lage retailtarieven. 

Verp/icl,tingen VodafoneZiggo 

37. Wat betreft de aan VodafoneZiggo op te leggen toegangsverplichting zien Partijen niet in op 
welke grondslag dit beperkt is tot laag 3. Zoals hierboven uiteen is gezet, is een laag-2 
toegangsdienst mogelijk. ACM heeft hier onvoldoende onderzoek gedaan. Partijen verwijzen 
naar het voorgaande. 

38. Daarbij komt dat door het beperken van de toegang tot Jaag 3 er geen incentive is voor Partijen 
om zich te onderscheiden van het bestaande aanbod. Immers, zij zijn dat niet of nauwelijks in 
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staat om zelf diensten toe te voegen. Ook hier weer heeft ACM onvoldoende oog voor de 

zakelijke eindgebruiker. Deze eindgebruiker zal bijv. meestal niet geïnteresseerd zijn in 
televisie. 

39. In de afgelopen 10-15 	jaar is gebleken dat er een duidelijke behoefte op de markt is voor 
partijen die innovatieve zakelijke oplossingen kunnen bouwen o.b.v. laag2 koppelingen waarbij 

zij zelf controle hebben over de IP laag. Dit blijkt ook wel uit de groei in dit segment. Er zijn 
veel verschillende partijen bijgekomen die wholesale WBA/WEAS inkopen en hier, juist door 
de controle over de IP laag, innovatieve diensten ontwikkelen en succesvol ve1markten. De 
overname van RoutIT door KPN is hiervan een goed voorbeeld. Verschillende 

bedrijfsonderdelen van KPN kopen nu bij RoutlT in (bijv. Telfort). 

40. 	In het kader van security, privacy, performance (snelheid, latency), VLAN, transparantie, QOS, 
beschikbaarheid (redundantie) kunnen OTT diensten, waar Partijen door inkopen op laag 3 zijn 
aangewezen, niet deze prestaties bieden. Het enerzijds dereguleren van WBA/HWT en het 

openzetten van het kabelnetwerk op alleen laag 3 en niet laag 2 zorgt er naar de mening van 
Partijen voor dat innovatieve en alternatieve dienstverleners aan zakelijke eindgebruikers 

uiteindelijk de handdoek in de ring zullen moeten gooien. Uiteindelijk zal de zakelijke 
eindgebruiker aangewezen zijn op slechts K.PN of VodafoneZiggo en eventuele VULA partners 

voor het KPN netwerk. 

Slotsom 
41. Hoewel Pmiijen de aanwijzing van KPN en VodafoneZiggo als aanbieders met gezamenlijke 

AMM op de markt voor WF A en het opleggen van bepaalde toegangsverplichtingen steunen, 
heeft ACM het belang van gereguleerde toegang op het juiste niveau tot de netwerken van KPN 
en VodafoneZiggo voor de zakelijke eindgebruiker onvoldoende onderkend. Alleen door 

regulering op het juiste niveau kunnen de mededingingsproblemen op de retailmarkten 

geremedieerd worden. 

mr. N .J. Linssen 

gemachtigde 

8 
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Regulatory 

Toegang tot het hoogwaardige breedbandnetwerk van KPN 


garandeert Lange termijn Leveringszekerheid voor wholesale 


partners en keuze voor de Nederlandse consument 


Alle telecomaanbieders die in heel Nederland hoge kwaliteit telecomdiensten willen leveren zijn 
bij KPN van harte welkom. KPN heeft de ambitie voor wholesale partners een brede keuze te 
bieden via zijn netwerken. Dat doet KPN al meer dan 20 jaar voor zowel gereguleerde als niet
gereguleerde dienstverlening. ACM heeft momenteel plannen voor een nieuwe 
reguleringsstrategie die gepaard kan gaan met langdurige onzekerheid in de markt. Daarom biedt 
KPN met het verbrede vrijwillige aanbod voor 7 jaar zekerheid over toegang tot zijn vaste 
aansluitnetwerken. Daarmee houdt de Nederlandse consument keuze voor 
breedbandaansluitingen. 

KPN biedt verschillende toegangsvormen aan om, met of zonder grootschalige investeringen in 
een eigen landelijk netwerk, op de Nederlandse vaste breedbandmarkt actief te zijn. Wholesale 
partners kunnen direct gebruik maken van het bestaande hoogwaardige VDSL- en 
glasvezelnetwerk van KPN, dat tot in de haarvaten van de Nederlandse huishoudens reikt. Het 
breedband netwerk van KPN behoort tot één van de beste in Europa als het gaat om capaciteit, 
stabiliteit én veiligheid. 

Om voor klanten de best mogelijke dienstverlening te leveren en aan de alsmaar toenemende 
vraag naar bandbreedte van zowel consumenten als zakelijke klanten te kunnen voldoen 
investeert KPN continu in zijn netwerken en diensten. Daarmee biedt het zijn klanten steeds 
snellere, betrouwbaardere en veiligere verbindingen. Ook wholesale partners profiteren mee van 
de investeringen die KPN in zijn netwerk doet. 

In het verleden was het voor een wholesale partner nodig om voor toegang tot KPN's vaste 
netwerk op meer dan duizend locaties apparatuur te plaatsen om een landelijk dekkend aanbod te 
kunnen realiseren. Dit bracht veel kosten mee en beperkte de mogelijkheden tot innovatie van 
zowel de wholesale partner als KPN. Daarom heeft KPN al sinds meerdere jaren èen Wholesale 
Broadband Access (WBA) aanbod waarbij slechts op één of enkele plekken kan worden gekoppeld 
met het toekomst vaste netwerk van KPN. Daarnaast biedt KPN sinds 2015 de mogelijkheid om 
Virtual Unbundled Local Access {VULA) af te nemen, waarbij een wholesale partner dieper in het 
netwerk van KPN zijn apparatuur plaatst. KPN realiseert zich dat wholesale partners daarbij ook 
nog steeds eigen investeringen moeten doen om uiteindelijk een diensten aan eindgebruikers te 
kunnen bieden en dus behoefte hebben aan zekerheid op deze investeringen. Om deze 
langdurige zekerheid te bieden is KPN dan ook bereid om zich te verplichten tot zekerheid op 
toegang tot zijn netwerk voor een periode van minimaal 7 jaar. KPN is bereid om het verbrede 
vrij':"illige aanbod door ACM verbindend te laten verklaren, waarmee ACM de rol krijgt om toe te 
zien'äat KPN zich aan deze toezeggingen houdt. 
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KPN_ble.dt!met ~it verbreae vrijw1Tlige aëJiiooëlj toegang in de volgende vormen: n 
MENU! Zoe en... ~ "'\ 

• Wholesale Broadband Access ("WBA"1;.,. hierhii k;rn on één (of indien gewenst enkele) nationale 
locatie(s) toegang tot het netwerk van K~ k~n_":'hol_esa~~en zonder grote investeringen. Deze 
variant is in het bijzonder aantrekkelijk v'6BPRleiA~fnemers of afnemers die net beginnen in de 
telecommarkt. 

• Virtuele ontbundelde toegang ("VULA"): het toekomst vaste alternatief voor toegang tot de 

fysiek ontbundelde aansluitlijn. Dit is een investeringsmodel gericht op grootgebruikers, waarbij 

er op maximaal 161 plekken in het netwerk apparatuur geplaatst dient te worden. Bij voldoende 

schaalgrootte leidt dit tot lagere maandtarieven dan het standaard WBA aanbod. 


• ODF-access FttH: indien een wholesale partner reeds heeft gekozen om fysiek ontbundelde 

toegang tot KPN's FttH netwerk af te nemen, blijft dit mogelijk op de locaties waar deze toegang 

reeds aangeboden wordt. 


Op deze drie toegangsvormen en tariefplannen biedt KPN langdurige zekerheid. Het is volledig 
aan de wholesale partner welke van deze toegangsvormen het beste past bij zijn bedrijfsstrategie. 
Alle bieden een oplossing om de operationele kosten laag te houden en tegelijkertijd te profiteren 
van innovaties die KPN in het netwerk doorvoert. Fysiek ontbundelde toegang tot KPN's 
kopernetwerk door middel van MDF-access is niet toekomst vast en verhindert innovaties. KPN zal 
daarom deze toegangsvorm in stappen beëindigen. 

Naast de toegangsdiensten biedt KPN een groot assortiment toegevoegde waarde diensten voor 
telefonie, internet- en televisiediensten. Wholesale partners kunnen ook hier kiezen voor pay as 
you go modellen en desgewenst migreren naar modellen waarbij zij steeds meer zelf doen. De 
contracten die de wholesale partner sluit met KPN staan garant voor kwaliteit en 
leveringszekerheid over de jaren heen. 

Zo kan de wholesale partner er op vertrouwen dat hij - ook in de toekomst - 'state of the art' 
breedbanddiensten kan blijven leveren aan een brede Nederlandse klantenbasis. 

Hieronder vindt u alle Wholesale documenten met betrekking tot het verbrede vrijwillige aanbod. 

Bekijk hier alle documenten 

Voor meer informatie over de tarieven van het VU LA-aanbod kunt u contact opnemen met uw KPN 
Wholesale accountmanager. Bent u nog geen klant van KPN Wholesale en wilt u meer informatie 
over het VU LA-aanbod dan kunt u contact opnemen via het contactformulier (https://www.kpn
wholesale.com/service-contact/contactformulier.htm). 

KPN heeft een whitepaper opgesteld met zijn visie op de consultatie voor de vaste 

breedbandmarkt. Voor geïnteresseerden is deze opvraagbaar bij iris.vanderhart@kpn.com 

(mailto:iris. vanderha rt@kpn.com ). 
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1.:1 Beschrijving var. de dienst 
Met de dienst Wholesale Ethernet over DOCSJS 
(hierna te noemen: 'WED-dienst') biedt Ziggo 
de mogelijkheid aan dienstenaanbieders om 
geaggregeerd naar een centraal punt een 
ethernetverbinding op te zetten, gebruikmakend 
van het Ziggo Hybride Glasvezel Coax (HFC) 
netwerk. Hiermee is de dienstenaanbieder in 
staat om zijn dienstenaanbod uit te breiden naar 
klantaansluitingen in het verzorgingsgebied van 
Ziggo. 

De WED-dienst is een punt-puntverbinding 
met flexibele bandbreedte op basis van 
ethernet. De verbinding loopt vanaf een 

Wholesale Ethernet 

interconnectiepunt 


klantlocatie binnen het verzorgingsgebied van 
Ziggo tot aan het interconnectiepunt met de 
dienstenaanbieder. De specificaties van de 
WED-dienst zijn opgenomen in bijlage A. De 
WED-dienst voorziet in een symmetrische 
ethernetverbinding tussen de klantaansluiting en 
de dienstenaanbieder en wordt aan de klantzijde 
gepresenteerd als een gigabit ethernetinterface. 
Aan de kant van de interconnectie wordt de 
verbinding trunked afgeleverd {IEEE 802.1q). 

In de onderstaande figuur is grafisch 
weergegeven hoe een WED-dienst gerealiseerd 
wordt. 

AOP + Kabelmodem 

1.2 Dier1stelementen 
Een 'WED dienst' bestaat uit: 
a. 	 Een Cable Access-aansluiting: met Cable 

Access wordt de verbinding tussen de 
klantlocatie en het Ziggo-netwerk verstaan 
die specifiek over het Ziggo HFC-netwerk 
wordt gerealiseerd; 

b. 	Een ethernetverbinding vanaf de kabelmodem
interface naar het Wholesale Ethernet 
interconnectiepunt en een S-VLAN tag op 
het Wholesale Ethernet interconnectiepunt 
van de desbetreffende dienstenaanbieder. 

1.2,1 Klantaansluiting 
Voor de dienstenaanbieder is het mogelijk om 
gebruik te maken van een WED-dienst om 
zijn eigen diensten te bieden aan een zakelijke 
eindklant. 

De WED-dienst heeft een gigabit ethernet 
(10/100/1000 autonegotiate) koppelvlak 
en wordt afgeleverd op een kabelmodem 
(hierna te noemen 'CPE') op de locatie van 
de zakelijke eindklant waar de WED-dienst 
wordt afgeleverd. Deze kabelmodem heeft 1 
actieve ethernetpoort aan de klantzijde. De 
dienstenaanbieder dient zelf zorg te dragen 
voor een klantswitch of -router. Het eigendom 
van de kabelmodem blijft bij Ziggo. Beheer van 
deze kabelmodem is onderdeel van het beheer 
van de WED-dienst. 

1.2.2 Klantverbinding 
Vanaf de CPE wordt een ethernetverbinding 
afgenomen naar het Wholesale Ethernet 
interconnectiepunt van een vooraf 
bepaalde capaciteit {zie bijlage Al, waar de 
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dienstenaanbieder zijn eigen dienst weer op 
kan leveren. Er wordt één verbinding per l<lant
CPE geleverd. 

i~it3 
De centrale koppeling wordt geboden op de 
Ziggo Interconnectiepunten. Op vastgestelde 
locaties wordt een Wholesale Ethernet 
interconnectiepunt ter beschikking gesteld aan 
de dienstenaanbieder. Dit is minimaal een 1 Gbit/s 
poort en het standaard koppelvlak is 1000BaseSX 
optisch LC/PC. Het is tevens mogelijk om 
bestaande WEA interconnectiepunten te 
gebruiken om de WED-dienst af te leveren. 

De dienstenaanbieder is zelf verantwoordelijk 
voor het capacity management op de 
Wholesale Ethernet interconnect. Indien 
uitbreiding noodzakelijk is kan er een upgrade 
gevraagd worden naar een interconnect met 
een capaciteit van 10 Gbit/s 

De WED-dienst' is in principe een 'free 
on board' service en op de bepaalde 
publiek toegankelijke datacenters kan de 
dienstenaanbieder via de 'Meet Me Room' 
de eigen apparatuur aansluiten. Ziggo is 
verantwoordelijk voor de patch tussen de Ziggo 
Wholesale Ethernet interconnectiepunten en 
de Meet Me Room. De dienstenaanbieder is 
verantwoordelijk voor de patch tussen de Meet 
Me Room en de eigen apparatuurkast. 

Ziggo kan indien gewenst infrastructuur 
leveren van de Wholesale Ethernet 
interconnectiepunten naar een alternatieve 
locatie. Deze link wordt apart in rekening 
gebracht aan de dienstenaanbieder middels 
een separaat contract. 

De service demarcatie van de WED-dienst 
loopt dus van de patch in de MMR tot aan de 
Ethernet interface op CPE. 

Service demarcatie 

WED 
Met de WED-dienst van Ziggo kan een 
dienstenaanbieder op eenvoudige manier 
gebruikmaken van de voordelen van het Ziggo 
HFC-netwerk. Indien een Abonnee Overname 
Punt (AOP) aanwezig is. kan maximaal 1 
zakelijke dienst geleverd worden. 

De dienstenaanbieder kan middels de 
ethernetverbinding klanten aansluiten op 
zijn netwerk met een vooraf bepaalde 
transportcapaciteit. Een overzicht van 
de beschikbare transportcapaciteiten is 
opgenomen in bijlage A. 

1"4 Service level 
Op de WED-dienst wordt een professionele 
Service Level Agreement geboden. 

i.5 !Netwerk ontwerp 
De dienstenaanbieder dient rekening te houden 
met de volgende parameters. 

De WED-dienst kan worden gebruikt voor 
het verbinden van een klantlocatie binnen 
het Ziggo verzorgingsgebied met het 
Wholesale Ethernet interconnectiepunt. De 
klantlocatie wordt enkelvoudig aangesloten 
op het kabelnetwerk van Ziggo door middel 
van een AOP en een CPE. Vervolgens wordt 
op de CPE een verbinding geconfigureerd 
voor de gewenste bandbreedte. De dienst is 
transparant voor klant-VLAN's, maar kan ook 
Q in O frames (VLAN in VLAN) transporteren. 
Alle verkeer wordt met dezelfde prioriteit 
behandeld. De WED-dienst zet de aangeboden 
802.lp-waarden of IP Precedence (IP
prioriteitsmechanismen) transparant door. 
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De WED-dienst gebruikt geen MAC learning. Er 
is geen limiet voor het aantal MAC-adressen. 
maar de beste performance wordt gehaald met 
maximaal 50 gelijktijdig actieve MAC-adressen. 

2.1 Gebr.uik:recM van de WE[Hiienst 
Het is de dienstenaanbieder niet toegestaan 
de WED-dienst en de Cable Access
aansluiting in het bijzonder te gebruiken voor 
andere doeleinden dan waarvoor deze ter 
beschikking zijn gesteld door Ziggo. Het staat 
dienstenaanbieder expliciet niet vrij de WED
dienst inclusief de Cable Access-aansluiting, te 
gebruiken: 
1. 	 als kabelaansluiting voor de doorgifte en/ 

of distributie van analoge en digitale RTV
signalen; 

2. 	 voor het aansluiten van andere zakelijke 
diensten dan de WED-dienst; 

3. 	 voor het aansluiten en leveren van Ziggo 
residentiële diensten, zoals internet. 
telefonie of de Ziggo residentiële Alles-in-1 
pakketten. 

De dienstenaanbieder zal de bovenstaande 
gebruiksrechten, en niet meer dan de 
bovenstaande rechten. overdragen aan zijn 
klanten. 

2.2 Restricties 
De combinatie van dienstelementen binnen 

de Cable Access zijn onlosmakelijk aan elkaar 

verbonden. Het is niet toegestaan om de 

AOP en de CPE van ell<aar te splitsen en/of 

klantapparatuur tussen deze twee elementen te 

plaatsen. 


Indien onverhoopt op de AOP reeds zakelijke 

diensten worden geleverd, zal de order worden 

geannuleerd en zal de dienstenaanbieder 

daarvan op de hoogte worden gesteld. 


2"3 Voor•Amard<;ri 

Binnen het Ziggo verzorgingsgebied is het 

mogelijk om een aansluiting t.b.v. de WED

dienst af te nemen indien: 

• 	 er geen actieve zakelijke of residentiële 

dienst van Ziggo op het AOP is geleverd; 

1.6 Tarieven Whofosale Ethernet 
De actuele tarieven voor WED-dienst zijn 
verkrijgbaar bij uw accountmanager. 

i!il 

1 


• 	 de coaxkabel vrij toegankelijk is en een 
tweevoudig uitgevoerde 230V (+/- 6%}, 50 
Hz aansluiting, 16A binnen 1.5 meter vanaf 
het invoerpunt aanwezig is; 

• 	 voldoende ruimte voor het plaatsen van een 
modem en AOP aanwezig is (ca. 0.5 meter 
breed en 0.5 meter hoog). 

2.4 levetHjd 
De standaard levertijd voor WED-dienst 
is maximaal vijf (5) weken na acceptatie 
door Ziggo van de overeenkomst. onder 
voorbehoud van aanwezigl1eid van een AOP. 
De installatie vindt plaats op werkdagen 
tijdens l<antoortijden van 9.00 tot 17.00 uur. 
Indien geen AOP aanwezig is. dient deze 
eerst via www.aansluitingen.nl te worden 
aangevraagd. Ziggo streeft ernaar om de 
beschikbaarheidsinformatie vooraf zo accuraat 
mogelijk te houden. 
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Bijla e A: Technische 
specificaties E qdienst 
De WED-dienst is uitsluitend leverbaar binnen het Ziggo verzorgingsgebied, dat de volgende regio's 
bestrijkt. 

Aansluiting op de klantlocatie 
De klantaansluiting bestaat uit de volgende 
componenten: 
• Cable Access • Ethernetverbinding 

- Abonnee Overname Punt (AOP) geplaatst - Capaciteit volgens tabel 1 
op de eerste invoer van de coaxkabel: - Laag 2 MTU size 1522 
TRAS 10008 wandcontactdoos, UMUOl, - Koppelvlak 1000Mbit/s elektrisch 
afsluitweerstand. 

- Kabelmodem: Cisco EPC3008 

'Pagina.7 
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Tabel 1 	 ?rotocoltr:rinsparantie 
De dienst is transparant voor de volgende laag 

Ethernet snelheid Downstream Upstream 2-protocollen: 

4 Mbit/s start 4 Mbit/s 4 Mbit/s 

10 Mbit/s start 10 Mbit/s 10 Mbit/s 

WED-i~terconriectîepLl!nt 
Ziggo biedt u op bepaalde publiek toegankelijke 
locaties een interconnectie mogelijkheid 
aan. Voor een overzicht van locaties neemt u 
contact op met uw accountmanager. 

Voor het WED-interconnectiepunt gelden de 
volgende specificaties: 
• 	 De technische demarcatie is een vaste 

interface op Ziggo Ethernet Core. Standaard 
is deze interface 1000BaseSX optisch LC/PC. 

• 	 Optioneel kan gekozen worden voor LX 
interface en/of 10 Gbit/s. 

• 	 Fysieke demarcatie is een positie op de MMR 
{Meet Me Room). 

• 	 Per interconnectiepunt dient te worden 
aangegeven of de VLAN-reeksen door Ziggo 
worden bepaald, of dat de klant eigen VLAN
reeksen wil gebruiken. Er is geen hybride 
mogelijkheid om per klantcase aan te geven 
welke VLAN-tag er gebruikt moet worden. 

Ethernet verbim:füri9 
Elke verbinding tussen de klantaansluiting en 
het WED-interconnectiepunt is symmetrisch en 
leverbaar met de volgende specificaties: 
• 	 bandbreedtes volgens tabel 1; 
• 	 er is geen onderscheid in prioriteit. alle 

verl<eer wordt gelijk behandeld; 
• 	 de Maximum Transmission Unit {MTU-size) 

bedraagt in ieder geval 1522 bytes; 
• 	 upgrades voor bandbreedte kunnen binnen 

10 werkdagen worden gerealiseerd. 

Coax 

VTP v 
CDP v 
RSTP {IEEE 802.lw) v 
Multiple lnstance STP ,/ 

(IEEE 802.ls) 

PVST (IEEE 802.10) v 
.OinO (IEÉE 802.iad) v 
dot 10 (IEEE 802.10) v 

Indien aan de Wholesale Ethernet 
interconnectie-zijde gebruikgemaakt wordt 
van apparatuur die bovenstaande protocollen 
niet transparant doorlaat. dient aan beide 
zijden van de verbinding gebruikgemaakt te 
worden van Layer 2 Protocol Tunneling (L2PT). 
Aan de klantzijde (B-end) dient dan achter de 
kabelmodem een switch te worden geplaatst 
die L2PT ondersteunt. 
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Begrip Uitleg 

AOP 

Cable Access 

CPE 

Dienstenaanbieder 

DOCSIS 

Ethernet 

Gbit/s 

Gigabit Ethernet 

lnterconnectiepunt 

Klantlocatie 

MACadres 

Mbit/s 

Meet Me Room 

Pseudowire 

Reuter 

Service demarcatie 

SLA 

Het Abonnee Overname Punt is het punt wàarop de kabel wÓrdt gemonteerd 

inclusief de door Ziggo beschikbaar gestelde contactdoos. 


Met Cable Access wordt de verbinding tussen de klantlocatie en hetZiggo 

netwerk verstaan. 


Customer Premises Equipment. Dit is de verzamelnaam voor de apparatuur die 

op de klantlocatie wordt geplaatst. In dit geval bestaat het uit routers, switches 

en eventueel een firewall. 


De dienstenaanbieder, of serviceprovider, is de partij die middels een verbinding 

van Ziggo zijn zakelijke diensten aanbiedt aan andere klanten. 


Data Over Cable Service Interface Specification ofwel DOCSIS is een standaard 

voor het transport van gegevens over de kabel van een kabeltelevisie {of 

centrale antenne)-netwerk; de standaard specificeert zowel de data- als de 

ma nagementinterfacès. 


Ethernet (IEEE 802.3) is een netwerkprotocol waarmee computers in een Local 

Area Network {LAN) met elkaar commr.miceren. 


Dit staat voor Gigabit per seconde en geeft de snelheid van een datastroom aan. 

1 Gbps is 1.000.000.000 bits die per seconde kunnen worden getransporteerd. 


Gigabitèthemet. of 1000BASE-TX, is de standaard waarbij een 

ethemettransportsnelheid wordt gehaal<:l van 1ÓOO Mbps over een UTP kabel 

van maximaal 100 meter lengte. 


Het interconnectiepunt is de plaats waar de dienst wordt àfgeleverd en de 

dienstenaanbieder zijn eigen apparatuur aan kan sluiten op de Ziggo netwerken. 


De klantlocatie is de fysieke locatie waar de Caple Access wordt 

afgemonteerd. De klantlocatie wordt aangegeven middels een postcode-/ 

huisnummercombinatie, eventueel aangevuld met een ruimte-indicatie. 


Een MAC-adres is een uniek identificatienummer dat aan een apparaat in een 

ethernetnetwerk is toegekend. Mi.\C staat voor "Media Aécess Control" en wordt 

ook Wel hard.ware.-adrès genoemd. Het zorgt ervoor dat apparaten in een 

ethemetnetwerk met elkaar kum:1en communiceren. 


Dit staat voor Megabit per seconde en geeft de snelheid van een datastroom 

aan, 1 Mbit/s is 1.000.000 bits die per seconde kunnen worden getransporteerd. 


Een ruimte waar dienstenaanbieders middels een patch onderlinge netwerken 

kunnen koppelen. Meestal worden op grote datacenters deze ruimtes ingericht 

om te voorkomen dat er regelmatig kabelwerkzaamheden moéten worden 

uitgevoerd. 


Een pseudowire is een geëmuleerde point-to-point verbinding over een packet 

switched netwèrk. 


Een router is een apparaat dat twee of meer verschillende computernetwerken 

aan elkaar verbindt en pakketten data van het ene naar h.et andere netwerk 

verzendt. Een router kan gezien worden àls een schakelapparaat. 


Met de servicedemarcatie wordt de begrenzing van de dienstlevering 

aangegeven. De dienst en daarbij behorende Service Levels gelden binnen deze 

grenzen. 


Service Level Agreement is een set van afsprake~ waar de dienstverlening aan 

moet voldoen. 
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Begrip Uitleg 

Switch 

WEA
interconnectiepunt 

WED 

Een switch kari ethernèt. Token ring, Fibre Charme! of andere types 
pakketgeschakelde netwerksegmenten verbinden tot één homogeen netwerk 
op het niveau van de OSl-datalinklaag (laag 2). 

Het WEA-interconnectieplint is de plaats waar de WEA-dienst. ofwel de 
Wholesale Ethernet-dienst van Ziggo wordt afgeleverd en de dienstenaanbieder 
zijn eigen apparatuur aan kan sluiten op de Ziggo netwerken. 

De Wholesale dienst die een ethernet Pseudowlre levert over het Ziggo HFC
netwerk. 

·- -- 1559_DB_WED_wt04.indd 10 
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~ggo 
zakelîjk 

Bedrijfsnetwerken 
Snel, eenvoudig en veilig samenwerken binnen je 
eigen netwerk. Mailen, bestanden delen, een intranet. 
Met een besloten bedrijfsnetwerk verbind je alle 
werknemers vanaf iedere Locatie. 

VPN: overal veilig verbonden 
Een bedrijf met meerdere vestigingen. Dat vraagt om een snel, veilig en besloten 

bedrijfsnetwerk met een maximale beschikbaarheid. Een stabiel netwerk dat met het 

bedrijf meegroeit. Waarbij je kunt vertrouwen op heldere afspraken over beheer en 

service. Met IPVPN van Ziggo ben je veilig verbonden met al je collega's. 

Meer informatie? 

Bel 088 123 9500 of vul het contactformulier in. 
 088123 9500 
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VPN, wat is 
het? 
VPN staat voor Virtual 

Private Network. Ofwel: je 

maakt gebruik van een 

gedeelde infrastructuur 

waarop je een volledig 

afgescheiden privénetwerk 

hebt. Niemand buiten de 

organisatie kan meekijken 

of afluisteren. Zo werk je 

vanaf iedere gewenste 

locatie samen. 

IPVPN van 
Ziggo 
Met IPVPN van Ziggo 

koppel je netwerken van 

verschillende vestigingen, 

waardoor je één snel, 

veilig, stabiel en besloten 

bedrijfsnetwerk creëert. Je 

bent verzekerd van een 

hoge beschikbaarheid en 

Ziggo beheert het netwerk 

24/7, dus daar heb je zelf 

geen zorgen over. 

Waarom IPVPN van Ziggo? 


@} A 
Bandbreedt 24/7 
eopmaat 
Pas de bandbreedte naar 

wens aan per locatie. 

Uitbreiden tot wel 1000 

Mbit/s is eenvoudig en snel 

te realiseren. 

Meer informatie? 

bewaakt 


***'tl 1::1 
Piet , manager 
Yourhosting 

"In de toekomst 
unnen we ook back
ps maken van de 
edewerkeraccou nts 

·n onze active 
irectory, of van ons 
RM-systeem. 
ovendien heeft 
iggo in het 
atacenter ook 
5DN30 aangesloten. 
acht onze telefonie 
p kantoor uitvallen, 
an kunnen we zelfs 

via het datacenter 

[1 
Heldere 
afspraken 

De VPN-verbinding wordt 24 Goede service, daar kun je op 

uur, 7 dagen in de week door bouwen. Daarom zorgen we 

ons Network Operating voor een heldere Service 

Center(NOC) beheerd en Level Agreement. Geen 

bewaakt. verrassingen, wel zekerheid. 

De voordelen 
De voordelen van IPVPN: 

Bel 088 123 9500 of vul het contactformulier in. 
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../ Verbind meerdere bedrijfslocaties tot 
één geïntergreerd bedrijfsnetwerk 

..; Eenvoudig in te passen in bestaande IT
omgevihg 

..; Alle data binnen het bedrijfsnetwerk 
veilig en privé 

..; Verbinding mogelijk via glasvezel, coax 
en OSL 

..; Beheer volledig en 24/7 bij Ziggo 

..; Gunstige tarieven 

Alles op een rij 
Met accountmanagers en projectleiders bij jou in de regio kiezen we voor een 


persoonlijke benadering en krijg je deskundig advies. 


Je bent vrij in je keuze van verdere hardware. 


n )ê.W.D • • 
Veilig verbonden Hoge beschikbaarheid Verbind meerdere Gunstige tarieven 

vestigingen 

Privé 
IPVPN is een besloten 

netwerk en dus exclusief 

beschikbaar voor jouw 

organisatie, op elk moment 

van de dag. 

Veilig 
Met onze jarenlange 

ervaring op het gebied van 

het beveiligen van 

bedrijfsnetwerken, ben je 

verzekerd van hoge 

kwaliteit en veiligheid. 

Snel 
Altijd voldoende ruimte en 

snelheid, want de gewenste 

bandbreedte is per locatie 

vast te stellen, 

afhankelijk van het 

verwachte dataverkeer. 

Bel 088 123 9500 of vul het contactformulier in. 
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Via 
glasvezel 
We leggen een verbinding 

aan op basis van een 

glasvezelaansluiting en een 

ethernet VLAN tussen de 

bedrijfslocatie en het IP 

VPN-netwerk. Op de locatie 

plaasten we een door ons 

beheerde reuter. 

Via coax 

Een interessante oplossing 

voor vestigingen die niet op 

glasvezel zijn aan te 

sluiten. Of als de kosten 

voor de aanleg niet 

opwegen tegen de 

voordelen van een 

glasvezelaansluiting. 

Via DSL 

Je bedrijf ligt niet binnen 

bereik van het Ziggo 

glasvezelnetwerk en er is 

geen coaxaansluiting? Dan 

kunnen we ook via een 

OSL-verbinding aansluiten. 

Overal in Nederland. 

Deze bedrijven gingen je voor 
Hoe gebruiken andere grootzakelijke klanten de producten en diensten van Ziggo? En 

wat vinden ze ervan? 

Yourhosting kiest 
voorVPN van 
iigg;Oen ondernemer 
back-ups van zijn 
bedrijfsdata wil opslaan op 
een externe locatie? 
Yourhosting zocht een 
betrouwbare en betaalbare 
verbinding om gegevens te 
kopiëren naar een extern 
datacenter. 

Meer tevreden klanten 

(.!:}MaastrichtUMC• ~ 

Bel 088 123 9500 of vul het contactformulier in. 
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@) Bandbreedte 
• 	 Via glasvezel: 10, 20, 

30, 40, 50, 100, 200, 
500 of 1000 Mbit/s 
(symmetrisch) 

• 	 Via HFC (coax): 
symmetrisch: 10, 20, 30 
of 40 Mbit/s en 
asymmetrisch 60/6, 
100/10, 200/20 
(down/up) 

• 	 Via DSL (offnet): 
symmetrisch 4, 10, 20 

Mbit/s* en 
asym metrisch20/2, 
50/5* (down/up) 

* Maximaal beschikbare snelheid is 
afhankelijk van de afstand tot de KPN 
nummercentrale 

Co Router 

• 	 Minimaal 4 geactiveerde 

RJ45 LAN poorten 

• 	 Optioneel: reuter 

fungeert als DHCP-server 
en voorziet het LAN van 
private (RFC1918) IPv4
adressen 

• 	 Optioneel: DHCP-relay, 
zodat je eenvoudig met 
één IP-nummerplan kunt 
werken 

pagina 5 van 7 

~ Beheerdoor 
Ziggo 
• 	 Inrichten en beheer IP 

VPN-netwerk 

• 	 Configureren van de 

reuter 

o 	 Transparant doorgeven 
IP-nummerplan 

• 	 24/7 bewaking door 
Network Operating 
Center 

• 	 Heldere Service Level 
Agreement 

Service & Support 

Vragen? Onze klantenservice is telefonisch iedere 
dag bereikbaar van 8.00 - 22.00 uur. 

Kom je er niet uit? 

V 

Bel 088 121 2500 

V 

Binnen 24 uur opgelost 

Een wijziging doorgeven voor IP-VPN, Ethernet, Corporate Internet en ISDN & 

~~~tm6~àf> grOufntta,~fü'G{Mgf.~UiQ.Jfff!er. 
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