Welkom op de website van

VTDO

Mijn naam is Hans Blauw,
adviseur in telefonie en data.
80% van alle bedrijven heeft haar telefonie en data niet optimaal geregeld!
Mocht u willen weten of u uw telefonie en data optimaal geregeld heeft?
Bel naar 06-41040160 of mail naar info@vtdo.nl
Hoort u bij de 20% die zijn telefonie wel goed geregeld heeft?
Dan hoort u dit natuurlijk ook!

Wie en wat is VTDO?
•

VTDO is partner van NLTM

•

NLTM is officieel KPN Wholesale Partner

•

Dit betekent dat VTDO u namens NLTM adviseert over uw Volledige
Telefonie en Data Oplossingen. NLTM maakt gebruik van exact
hetzelfde product als KPN.

•

Voor meer informatie over het partnership tussen NLTM en KPN klik
hier

Voor wie?
•

Bedrijven die nog via KPN bellen

•

Bedrijven die veel mobiel en/of internationaal bellen

•

Bedrijven die zich al een tijd niet bezig hebben gehouden met hun
telefonie en data

•

Bedrijven die benieuwd zijn of er iets verbeterd kan worden

Wat kan er verbeterd worden?
•

Uw kosten voor het telefonieverkeer kunnen fors omlaag. Gemiddeld
35% ten opzichte van KPN en 20% ten opzichte van andere aanbieders

•

U betaalt wellicht voor abonnementen die u niet of niet volledig
gebruikt

•

Mogelijk is VOIP voor uw bedrijf interessant. VOIP is de integratie tussen
telefonie en internet. Daarnaast levert VOIP een kostenbesparing op en
vergt het niet noodzakelijk een investering van u

Wat veranderd er?
•

Wanneer u overstapt op NLTM is dit enkel een administratieve
overstap. U blijft dus bellen via hetzelfde, hoogwaardige KPN netwerk
wat u altijd al deed. U merkt hier zelf niks van

•

U ontvangt 1 factuur van NLTM voor uw abonnement en
telefonieverkeer

•

Voor vragen heeft u 1 vast en snel aanspreekpunt

Wat kan VTDO voor u
betekenen?
•

Informatie over nieuwe ontwikkelingen

•

Altijd voorzien van de nieuwste mogelijkheden en de beste telefonie
en data oplossing.

•

De beste prijs. Ziet u een andere aanbieder die u hetzelfde product voor een lagere prijs

kan leveren? Laat het weten en er wordt gekeken of hier iets aan te doen is.

Waarom VTDO?
•

U bent altijd helemaal up-to-date

•

U betaalt de best mogelijke prijs

•

U heeft uw eigen persoonlijke aanspreekpunt voor telefonie en data.

•

U bent voorzien van de hoogst mogelijke kwaliteit

•

Een overstap is enkel een administratieve overstap, technisch
veranderd er niets. Dus: hetzelfde product voor een lagere prijs.

Hoe werkt het?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

De OPTA heeft KPN gereguleerd voor de zakelijke markt.
Dit betekent dat de (hoge) prijzen van KPN bevroren zijn om de machtspositie van KPN te
beperken.
Omdat NLTM de volledige lijn overneemt van KPN zonder dat KPN dit tegen kan gaan betaalt u
via NLTM minder dan bij KPN voor hetzelfde product.
NLTM is het snelst groeiende telecombedrijf op de markt vanwege de lage kosten en
winstmarges. Vandaar dat u ook (gemiddeld 20%) bespaart op het telefonieverkeer ten opzichte
van andere telefonie-aanbieders.
Wanneer u uw laatste telefonie (en data) factuur mailt naar info@vtdo.nl ontvangt u binnen 48
uur een op maat gemaakt besparingsvoorstel.
Na aanleiding van dit voorstel kan er een afspraak gepland worden om alles even rustig door te
nemen of kan u direct het bijgevoegde aanvraagformulier retourneren.
Wanneer dit voldaan is zal de gehele overstap voor u geregeld worden zodat u hier zelf geen
omkijken naar heeft. Uw telefonieverkeer zal de volgende maand overgezet worden. Uw
abonnement zal in de meeste gevallen na 3 maanden overgezet worden.
U ontvangt dus 3 maanden lang 2 facturen. 1 van NLTM voor het verkeer en 1 van KPN voor het
abonnement. Na 3 maanden ontvangt u enkel een factuur van NLTM.
U geniet nu van een flinke kostenbesparing zonder dat u hier zelf verder iets van merkt.

Wat moet ik ervoor doen?
•

Uw laatste factuur mailen naar info@vtdo.nl

•

Na aanleiding van het besparingsvoorstel een afspraak inplannen of
direct het aanvraagformulier retourneren.

•

De rest wordt voor u gedaan

Waar kan ik me er meer in verdiepen?
•

U kunt info@vtdo.nl mailen voor meer informatie.

•

Bellen naar 06 410 401 60 voor gerichte vragen
.
Op de website www.nltm.nl vindt u meer algemene informatie over
telefonie, data en VOIP mogelijkheden

•

