
 
 
 
 

 
 
Telecommunicatie  is voor de bedrijven onontbeerlijk. Geen bedrijf kan meer bestaan zonder goede 
vast en mobiele telecommunicatie middelen. Tegelijkertijd is de markt heel ondoorzichtig en hebben 
veel bedrijven geen inzicht in de kosten die gemoeid gaan met telecom. Facturen zijn vaak onleesbaar 
en voor een leek niet te begrijpen. In het woud van aanbiedingen zoals belbundels etc. raakt men 
nogal snel het spoor bijster. Het is dan ook begrijpelijk dat we als SBBU van veel deelnemers de vraag 
hebben gekregen of we hiervoor iets konden regelen. 
  
Deze collectieve dienstverlening zal namens de SBBU op basis van “NO CURE-NO PAY” worden 
aangeboden en worden uitgevoerd door Z!N Telecom uit Veghel: 

 Op basis van een oriënterend gesprek wordt uw bedrijfsproces/-systeem in kaart gebracht; 

 Vervolgens wordt het totale aantal aan abonnementen voor (mobiele) telefonie en (vaste) 
telefonie besproken en geanalyseerd; 

 Op basis hiervan worden kostenbesparende maatregelen voorgesteld; 

 Na besluitvorming zullen de overeengekomen wijzigingen/aanpassingen worden doorgevoerd; 

 Vervolgens zal elke 3 maanden de stand van zaken worden doorgesproken of de 
voorgestelde besparingen gerealiseerd zijn en of er nieuwe besparingen gerealiseerd kunnen 
worden. 

Met deze simpele maar doeltreffende aanpak zijn al kostenbesparingen gerealiseerd voor meer dan 
150 bedrijven. Deze kostenbesparende maatregelen kunnen in de duizenden Euro’s lopen. 
Onderstaand enkele voorbeelden van besparingen: 
  

Klant Besparing Aansluitingen 
Dak en Gevelbedrijf €   2.764 12 mobiele aansluitingen 
Accountantskantoor €   4.355 20 mobiele aansluitingen 
Transportbedrijf € 49.691 220 mobiele aansluitingen 
Grondverzetbedrijf €   6.418 30 mobiele aansluitingen 
Transportbedrijf €   4.075 80 mobiele aansluitingen 
Groothandel afslankproducten €   4.174 10 mobiele aansluitingen 
Juweliersketen € 11.791 25 mobiele aansluitingen 
Bouwbedrijf €   1.756 30 mobiele aansluitingen 
Transportbedrijf €   1.875 15 mobiele aansluitingen 
Groothandel Banden € 21.250 60 mobiele aansluitingen 
Mechanisatiebedrijf €      845 Vaste Telefonie 
Transportbedrijf €   2.027 Vaste Telefonie 
Technische Groothandel €   3.983 Vaste Telefonie 
Naaimachines €      245 Vaste Telefonie 
Grond Weg en Waterbouw sector €   3.540 26 mobiele aansluitingen 
Grond Weg en Waterbouw sector €      384 Vaste telefonie 
Groothandel Horeca € 56.824 + 1000 mobiele aansluitingen 

  

 


