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Application Services - Belnet Leased Line

Belnet Leased Line
End-to-end connectiviteit

Wilt u graag verbonden zijn met het Belnet-netwerk en het internet, maar 
weet u niet hoe? Dankzij de dienst Belnet Leased Line maakt u via de meest 
geschikte toegangspoort verbinding met ons netwerk. Zo kunt u rekenen 
op een zorgeloze, dedicated verbinding met Belnet als enige en centrale 
aanspreekpunt. 

Bent u een onderzoeksorganisatie, een onderwijsinstelling of een overheid? Met Belnet Leased Line maakt u 
beslist de juiste keuze. Deze huurlijn verbindt uw organisatie met het meest toegankelijke Point of Presence 
(PoP) van Belnet en geeft u toegang tot de diverse diensten die ons netwerk biedt.  

Als u kiest voor een Belnet Leased Line, kiest u voor onze uitgebreide expertise in connectiviteitsbeheer.  
U wint tijd en bespaart geld dankzij een end-to-end connectiviteit.

Onze knowhow en expertise ten dienste van uw  
connectiviteit 
Naast de eigenlijke verbinding zorgen wij voor de installatie, het onderhoud en de monitoring van uw 
lijnen om een end-to-end connectiviteit te verzekeren die altijd performant en beschikbaar is. 

Dankzij onze leveranciers beschikken wij over het precieze tracé van de glasvezelkabels. Zo kunnen we de beste 
oplossingen op het vlak van redundantie kiezen. Afhankelijk van uw behoeften kunnen we dus meerdere Belnet 
Leased Lines installeren. 

Met twee redundante Belnet Leased Lines op twee gescheiden Points of  
Presence (PoP) van Belnet verzekeren wij een beschikbaarheid van 99,99 %. 

Hebt u specifieke behoeften of wilt u graag meer informatie? Onze specialisten helpen u graag te bepalen 
welke huurlijnen het meest geschikt zijn voor uw organisatie. 



Tal van voordelen  
• Technische expertise:  

U kunt terugvallen op onze uitgebreide ervaring in 
de implementatie van complexe technische oplossin-
gen (zoals redundante en beveiligde verbindingen).

• Een efficiënte benadering: 
 Belnet is uw enige aanspreekpunt. Wij zijn ver-

antwoordelijk voor alle stappen, zoals facturering, 
ondersteuning en onderhoud. Belnet controleert 
samen met de leverancier of de voorwaarden wor-
den nageleefd en geeft hiervoor zijn goedkeuring. 
Daarnaast neemt Belnet de overheidsopdracht voor 
zijn rekening.

• Kwaliteitsgarantie: 
 Dankzij zijn kwalitatieve dienstverlening, eenvoudige 

implementatie en grote beschikbaarheid geniet u 
met Belnet Leased Line van de bestaande en 
toekomstige diensten van Belnet.

• Kostenbesparing: 
 Door voor de dienst Belnet Leased Line te kiezen, 

moet u niet alleen minder stappen doorlopen.  
U betaalt ook minder in vergelijking met het 
aanbod van andere telecomoperatoren. Wij 
kiezen steevast voor de oplossing met de beste 
prijs-kwaliteitverhouding.

Wilt u graag meer informatie over onze Belnet Leased Lines  
of over onze tarieven? Vraag dan een offerte op maat.  

Customer Relations 

servicedesk@belnet.be 

02 790 33 00 

www.belnet.be 

https://my.belnet.be

B
el

ne
t 

Le
as

ed
 L

in
e

2

Verantwoordelijke uitgever: Jan Torreele
Belnet
WTC III, Simon Bolivarlaan 30
1000 Brussel, België

De Belnet Service Router (BSR), een all-inoplossing voor uw Belnet Leased Line

Elke Belnet Leased Line wordt van een Belnet Service Router (BSR) voorzien. Deze compacte router 
tussen uw fysieke aansluiting (leased line/dark fiber) en eindapparatuur (router, switch, firewall …) 
staat garant voor Belnet-diensten van nog hogere kwaliteit.

Als enige aanspreekpunt draagt Belnet de volledige verantwoordelijkheid tot aan de verbinding met de 
toegangspoort op uw locatie. Dankzij de BSR worden uw lijnen de klok rond volledig gemonitord. 
Zo hebben wij een beter zicht op de kwaliteit van de verbindingen en kunnen we proactief ingrijpen 
om incidenten te vermijden. 

Kortom, met de BSR beschikt u over meerdere fysieke interfaces, zodat de implementatie van de 
Multipoint-dienst of van Belnet Cloud Connect - MS Azure vlotter verloopt.  


