
 
Wat zijn de voordelen van VoIP? 
VoIP telefonie werkt hetzelfde als standaard telefonie. Je hebt nog steeds een toestel waarmee je 
goed bereikbaar bent. VoIP heeft daarnaast nog een paar belangrijke voordelen:  

● Het is goedkoper. De belkosten gaan met VoIP omlaag. Gesprekken tussen collega’s 
onderling zijn bij VoIP bijvoorbeeld gratis! 

● Je bent flexibel. Oproepen voor jouw vaste toestel kun je op jouw mobiel laten binnen 
komen. Met VoIP ben je dus helemaal klaar voor het nieuwe werken. 

● Jouw service verbetert door keuzemenu’s, wachtrijen en voicemailopties. En je hebt 
direct inzicht in jouw wachttijden en belkosten. 

 
Overstappen met KHN Telecom, hoe gaat dat? 
Telefonie moet gewoon goed geregeld zijn en natuurlijk wil je daar zo min mogelijk tijd aan kwijt 
zijn. Bel je ons voor de overstap? Dan ziet het overstapproces er zo uit:  

● We stellen je een paar vragen over jouw telefonie: hoeveel lijnen heb je nodig, moeten er 
ook nieuwe toestellen komen? Binnen 10 minuten weet je welk VoIP pakket het best bij 
jouw situatie past.  

● Binnen 4 werkdagen ontvang je een vrijblijvende offerte waarin je in één oogopslag ziet 
wat vaste telefonie je gaat kosten en wat je van ons mag verwachten. Heb je nog vragen? 
Dan kun je ons natuurlijk altijd bellen. 

● Na jouw akkoord regelen we de overstap van A tot Z. Een van onze medewerkers komt 
bij je langs om te controleren of jouw bedrijf klaar is voor VoIP. Moet er iets vervangen 
worden? Dan zorgen we dat dit geregeld wordt.    

● Na de overstap gaat de testperiode in. In deze periode doe je ervaring op met de 
toestellen en de lijnen. Is er iets nog niet in orde? Dan passen we dit gratis voor je aan.  

● Na de oplevering laten we je natuurlijk niet in de steek. Vanaf nu kun je terecht bij onze 
gratis helpdesk. Op onze helpdesk werken ervaren adviseurs die je snel weer op weg 
helpen.  

 
Wat gaat het mij kosten? 
De maandelijkse kosten worden bepaald aan de hand van jouw wensen, verbruik en het aantal 
gebruikers. Vanaf € 48,75 per maand heb je al een complete werkomgeving. Om je een beeld te 
geven vind je een rekenvoorbeeld van een gemiddelde onderneming met 8 medewerkers, die 
kiest voor onbeperkt bellen. 
 

 
Rekenvoorbeeld: onderneming met 8 medewerkers 
Infrastructuur en cloudcentrale:   €   48,75 
Onbeperkt bellen €12,50 per gebruiker:  € 100 
15% ledenkorting:    €   22,31 
Maandelijkse kosten totaal:    € 126,44 
Maandelijkse kosten per gebruiker:  €  15,80 
 
Rekenvoorbeeld: onderneming met 2 telefoons 
Infrastructuur en Cloud centrale:  €  48,75 
Per gebruiker € 5 per gebruiker:   €  10 
15% ledenkorting:    €   8,81 
Maandelijkse kosten totaal:    €  67,56 
Bellen: pay-as-you-go tegen scherpe tarieven 


