
Altijd bereikbaar zoals u dat wilt tegen een vaste lage prijs. Met Telfort Zakelijk Hosted Telefonie 
Extra belt u via internet en gebruikt u een eigen flexibele telefooncentrale in de cloud. 
 
De voordelen van Telfort Zakelijk Hosted Telefonie Extra

• Flexibiliteit in beheer en gebruik
• Direct besparen zonder kostbare investering
• Zorgeloos bellen met Nederland Onbeperkt  

Flexibiliteit in beheer en gebruik 
Met de flexibele telefooncentrale van Hosted Telefonie Extra is uw centrale altijd up-to-date en gemakkelijk aan 
te passen. Veranderen uw wensen of het aantal medewerkers dan verandert de centrale met u mee. En via de 
handige app zijn uw instellingen makkelijk te beheren. Zo kunt u gemakkelijk belgroepen toevoegen of tijdelijke 
doorschakelingen instellen.  
 
Direct besparen zonder kostbare investering 
Met Telfort Zakelijk Hosted Telefonie Extra bespaart u direct, omdat u niet meer hoeft te investeren in een 
dure telefooncentrale. U kunt bellen en internetten via één verbinding en maakt gebruik van onze voordelige  
beltarieven. Via Factuur online en uw maandelijkse rekening krijgt u een helder inzicht in uw kosten. 
 
Zorgeloos bellen met Nederland Onbeperkt  
Wilt u vooraf exact weten waar u aan toe bent, dan kiest u voor Nederland Onbeperkt. U belt dan voor  
een vast bedrag per maand naar alle vaste en mobiele telefoonnummers binnen Nederland. Elke maand  
dezelfde vaste lage prijs, dat is wel zo rustgevend. U kunt ook kiezen voor Nederland Basis.  
De gesprekskosten worden dan gebaseerd op wat u daadwerkelijk verbruikt heeft. 
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Stel in 4 eenvoudige stappen uw Hosted Telefonie abonnement samen

1. Bepaal het aantal gebruikerlicenties
Minimaal 2 licenties 5 licenties of meer

Hosted Telefonie Hosted Telefonie Hosted Telefonie Extra

Wilt u Hosted Telefonie Extra bestellen of heeft u vragen? Neem dan contact op met uw telecomadviseur.

4. Kies voor gratis nummerbehoud en/of nieuwe of extra telefoonnummers 

Extra telefoonnummer 1,- 10-nummerblok 2,50 100-nummerblok 5,-

2. Stel uw telefoniecentrale samen

Hosted Telefonie Extra € 12,50
(Inclusief 1 receptionist)

Betaalde opties per licentie 
.

Betaalde opties per belgroep
.

1 belgroep per licentie Receptionist € 12,50 Doorschakelen nacht € 1,-

Beheer app Wachtrijmedewerker € 1,- Doorschakelen bij bezet € 1,-

Bedrijfsvoicemail per e-mail Software integratie € 2,- Doorschakelen direct € 1,-

Wachtmuziek Fax naar E-mail € 2,50 Doorschakelen selectief € 1,-

Receptionist VastMobiel integratie € 0,- Doorschakelen bij geen gehoor € 0,-

InVerbinding € 2,50

Keuzemenu pakket € 7,50

Keuzemenu dag/nacht

3. Bepaal uw abonnementstype

Nederland Basis € 5,- (pay as you go) Contractduur

Bestemming Startkosten Minuuttarief Eén jaar Twee jaar Drie jaar

Lokaal/Nationaal 0,0626 0,0208
5% extra korting 10% extra korting 15% extra korting

Vast naar Mobiel 0,0626 0,0784

Internationaal 0,0417 telfort.nl/zakelijk/tarieven 8% extra korting 16% extra korting 24% extra korting

Alle genoemde tarieven zijn in Euro’s. Abonnementskosten zijn per maand. Gesprekskosten worden afgerekend per seconde en de kosten van een gesprek worden afgerond op 
de eerstvolgende hele cent.

Nederland Onbeperkt € 10,50

Onbeperkt bellen naar alle vaste 
en mobiele nummers in Nederland 
(servicenummers uitgesloten) 
Internationale tarieven zijn vindbaar 
op telfort.nl/zakelijk/tarieven.

Vaste Telefonie   Hosted Telefonie   Mobiele Telefonie   Zakelijk Internet

 
Optimaal bereikbaar, zoals u dat wilt, dankzij de integratie van vast en mobiel
Wist u dat wanneer u Hosted Telefonie Extra combineert met Mobiele Telefonie (Zakelijk OpMaat) u profiteert van 
VastMobiel integratie? Dit kost u per maand niets extra’s. Met VastMobiel integratie bent u altijd en overal 
bereikbaar zoals u dat wilt. En wilt u ook nog samenwerken en communiceren met uw collega’s, waar, wanneer 
en hoe u dat wilt? Dan is er de optie ‘InVerbinding’. Vraag uw telecomadviseur naar de mogelijkheden. 


