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Almere

Hilversum

Wholesale Acces is een laag 2 dienst. Fiber Crew verzorgt de 
fysieke infrastructuur en belichting van het netwerk, zodat de 
ISP zich kan focussen op het leveren van diensten; laag 3.  
Door middel van een interconnect in 1 van onze datacenters 
verbinden we onze netwerken, en geven we het laag 2 signaal 
door aan de provider.

Hoe werkt het?

Met Wholesale Access heb je als internet service provider (ISP) Wholesale toegang tot het volledige Fiber 
Crew netwerk. Je levert zo eenvoudig jouw eigen diensten aan meer dan 250.000 adressen!

Wholesale toegang tot het gehele Fiber Crew netwerk voor iedere Service provider!

Bandbreedte-ona�hankelijk prijsmodel; Gigabit of zelfs 10 
Gigabit, de prijs verandert niet!

Continu groeiend Gigabit-only netwerk van meer dan 250.000 
adressen

Eenvoudig bestellen en beheren via Wholesale portal of API

Kernpunten van Wholesale Access

Amersfoort

Service
provider



Bij Fiber Crew zijn we elke dag bezig om ons Gigabit glasvezelnetwerk verder uit te brei-
den! Momenteel bereiken we 250.000 adressen, en dit aantal groeit snel! Eind 2022 
verwachten wij 400.000 adressen aangesloten te hebben op ons netwerk!

Het Fiber Crew netwerk is opgebouwd uit “Core regio’s” en “projecten”. Met Wholesale 
Access heb je toegang tot beiden. Core regio’s zijn de zwaartepunten in ons netwerk waar 
grote clusters aan adressen aangesloten zijn op ons Gigabit netwerk. Projecten zijn vaak 
wat kleiner en beperken zich tot een enkele streek of wijk.

Fiber Crew netwerk

Fiber Crew Core regio

Fiber Crew project

Fiber Crew toekomstige uitbreiding

Amersfoort (72.000 adressen)
Almere (69.000 adressen)
Hilversum – Gigabit+ gebied (50.000 adressen) 
Soest (17.500 adressen)
Leusden (12.000 adressen)
Baarn (11.500 adressen)

Lelystad
Nijkerk
Veenendatal
Gooise Meren

Core regio’s:

Netwerkuitbreidingen in 2022:

Geïnteresseerd in Fiber Crew 
Wholesale Access? Neem dan contact 
op met Marketing@fibercrew.nl, 

Kies vandaag nog voor 
Wholesale-toegang 
tot het Fiber Crew netwerk!


