
dean one is dé telecom en internet provider voor de zakelijke markt. 
dean one groeit hard. Alle diensten van dean one zijn speciaal 
ontwikkeld voor de zakelijke markt en overtreffen de verwachting van 
haar klanten door operational excellence en een gepassioneerde focus 
op service. Steeds meer bedrijven kiezen dan ook voor dean one. Het 
is de filosofie van dean om al haar telecom- en internetdiensten op 
een overzichtelijke wijze aan te bieden, te implementeren, beheren en 
factureren, ongeacht de complexiteit van de dienst.  
Mobile, internet and voice made easy!

Hardware Service Plus
inclusief switch € 5,00

Polycom VVX301 + € 0,00

Polycom VVX401 + € 3,00

Polycom VVX501 + € 6,00

Yealink W56P + € 1,00

Plantronics Headset € 13,00

Polycom Expansion Module €  8,00
• dean one richt zich volledig op de zakelijke markt.

• dean one bedient dagelijks meer dan 150.000  
tevreden gebruikers.

• Bijna 15 jaar ervaring in zakelijke vaste telefonie, mobiele telefonie 
en internet.

• dean one bouwt alleen op én met de beste systemen, 
waaronder Broadsoft en Oracle.

• Overzichtelijke facturen en factuuranalyse mogelijkheden.

• Altijd bereikbare professionele klantenservice.

• Altijd de ongekende service van dean one!

waarom dean one 

 
alles op het gebied 
van vaste telefonie, 

mobiele telefonie en 
internet voor de 
zakelijke markt.

dean one
dean cloud telefonie dean mobile 

• Zeer voordelige, overzichtelijke en duidelijke telefonie oplossing.
• Voorzien van alle mogelijke opties en functionaliteiten.
• Onbeperkt bellen naar alle nationale bestemmingen.
• Geen investering nodig met Hardware Service Plus. 
• Eenvoudig te beheren met de dean onepro beheer tool.
• Volledig geïnstalleerd en opgeleverd met A-merk telefoons en randapparatuur.
• Broadsoft platform, de wereldstandaard voor cloud telefonie.
• Met dean mobile volledige vast-mobielintegratie.
• Eenvoudig te koppelen met uw Outlook en CRM applicatie(s).

dean onepro: de meest moderne communicatie- en 
telefoniefunctionaliteiten in de cloud.

Binnen Nederland en de Europese Unie data en minuten 
onderling delen, zelfs tussen verschillende 

abonnementsvormen. 

• Flexibele abonnementen van 0, 12 of 24 maanden.
• Zeer voordelig internationaal bellen.
• Kosteloos gebruik van de nationale bundel in de Europese Unie.
• Unieke ‘Pay As You Go’ propositie voor slechts €5,- per maand.
• Eenvoudig te integreren binnen dean cloud telefonie.

9,1
eindcijfer

dean one  the business provider for mobile, internet and voice

*      Onbeperkt: bellen en sms’en naar vaste- en mobiele nummers in Nederland/EU, uitgezonderd speciaalnummers en bellen           
        van NL naar het buitenland. Voor onbeperkt bellen geldt een Fair Use Policy, zie www.deanone.nl.

PAYG+: indien het data of minuten/sms blok is verbruikt, ontvangt u automatisch een nieuw 
blok. Zo betaalt u nooit een buiten de bundel tarief.

uw telefooncentrale

Uw complete hosted PBX VoIP centrale in de cloud € 25,00

basis € 5,00

pro € 6,00

pro+ € 7,00

gebruikers
per

maand

per
maandopties

10 spraakkanalen € 39,00

15 spraakkanalen € 69,00

20 spraakkanalen € 99,00

30 spraakkanalen € 129,00

separate IP Voicelijn + 
router

per
maand

hardware
per

maand

bellen naar het buitenland

bellen en gebeld worden in het buitenland

*      Module EU kan gratis worden aan- en uitgezet. De bundel t.w.v. €5,00 wordt uitsluitend bij daadwerkelijk verbruik in rekening          
       gebracht.

tarieven met module bundel naar vast naar mobiel sms

Module EU* € 5,00 € 0,10 € 0,10 € 0,10

tarieven zonder module naar vast naar mobiel sms

Europese Unie € 0,60 € 0,75 € 0,25

Rest Europa € 0,90 € 1,10 € 0,25

VS en Canada € 0,60 € 0,60 € 0,60

Rest van de wereld € 1,35 € 1,35 € 0,60

Rest Europa € 1,25 € 1,00 € 0,55 € 2,50

VS en Canada € 1,50 € 1,25 € 0,55 € 2,50

Rest van de wereld € 1,75 € 1,50 € 0,55 € 2,50

bellen gebeld worden sms data per MB

Aansluitkosten per simkaart bij 0 maanden abonnement: €50,00

Aansluitkosten per simkaart bij 12 maanden abonnement: €37,50

Aansluitkosten per simkaart bij 24 maanden abonnement: €25,00

PAYG+ Bundel 20 Bundel 30 Bundel 40 Data only sim

€ 5,00 € 20,00 € 30,00 € 40,00 € 10,00

Blok 250 MB: 
€ 5,00

Blok 100 min/sms:
€ 5,00

1 GB
150 min/sms

5 GB
Onbeperkt*

10 GB
Onbeperkt*

Data only sim maakt 
gebruik 

van data uit bundel 
20, 30 en 40.

Onbeperkt bellen € 5,00

Integrator Express  
Outlook integratie € 0,40

Integrator CRM  
integratie met CRM systemen € 4,00

dean receptionist 
small business  
- tot 30 contacten

€ 20,00

dean receptionist 
enterprise 
- tot 200 contacten

€ 30,00

Fax2email € 3,00

Fax converter/ATA € 3,00

Eerste 10 nummers
(per nummer)

€ 1,00

Informeer bij uw telecom/it partner naar de 
installatie- en servicekosten.

per
maand

data wordt gedeeld

minuten worden 
gedeeld



• Snel internet speciaal voor bedrijven.
• Bij dean xstream xdsl ontvangt u altijd de hoogst mogelijke snelheid, tot 

maximaal 100Mb/10Mb, tegen een vast laag maandbedrag.
• Landelijk dekkend netwerk.
• 24/7 beheerd netwerk met actieve monitoring.
• Voor data en spraak (IP-telefonie).
• Oplevering is inclusief configuratie van A-merk geïnstalleerde router op locatie.
• Eenvoudig verhogen van bandbreedte.
• Extra IP-adressen mogelijk. 
• Leverbaar met een dean sip trunk voor €1,00 per kanaal per maand om uw 

bestaande PBX op het internet aan te sluiten.

• Het betreft een overeenkomst van 36 maanden. 

• Eenmalige kosten zijn inclusief configuratie en installatie van A-merk router op locatie.

Volledig beheerde en professionele 
internetverbindingen voor uw organisatie.

dean internet

• Gecertificeerd voor: Skype for Business (Microsoft Lync), Unify, Panasonic, 
Mitel, Cisco, Avaya en vele andere.

• Forse besparing van 20% tot 92% op gesprekstarieven en vestigingen bellen 
onderling gratis.

• Onbeperkt bellen naar vaste- en mobiele nummers in Nederland of de gehele 
Europese Unie voor een vast bedrag per maand.

• Ondersteuning van meerdere codecs waaronder: G722 (HD voice), G711 (alaw) 
en G729 (compressie).

• Toevoegen nieuwe functionaliteiten aan uw bestaande telefonie omgeving 
zoals fax2email, keuzemenu’s of callcenter opties. 

• Bij calamiteiten kunnen oproepen direct omgeleid worden naar de door u 
opgegeven uitwijklocatie (zowel vast- als mobiel telefoonnummer). 

• U kunt uw huidige telefoonnummers meenemen (porteren).

Sluit uw bestaande PBX aan op een 
hoog kwalitatieve sip trunk van dean one.

dean sip trunk 

*     Uitgezonderd zijn servicenummers en speciale bestemmingen. Boven de Fair-Use-Policy van 2.000 minuten per kanaal,    
       gelden de dean sip trunk gesprekstarieven.

• Inclusief nieuwe A-merk VoIP telefoons!
• Onbeperkt bellen naar vast en mobiel binnen Nederland.
• Tot 94% voordeliger bellen naar internationale bestemmingen.
• De meest moderne telefooncentrale in de cloud.
• Van analoge naar HD (High Definition) gesprekskwaliteit.
• Nu tijdelijk voor hetzelfde factuurbedrag én zonder éénmalige kosten!

Zorgeloos van ISDN naar cloud telefonie met nieuwe 
VoIP telefoons voor hetzelfde maandbedrag!

dean cloud package

• U behoud uw eigen centrale en toestellen, er verandert dus niets!
• Altijd 20% korting op uw huidige factuur.*
• Onbeperkt bellen naar nationale en internationale nummers.
• Uitstekende gesprekskwaliteit via VoIP.
• Tussentijds eenvoudig overstappen naar dean cloud telefonie mogelijk.

Van ISDN naar VoIP met behoud van uw telefooncentrale
+

20% korting op uw huidige factuur!*
+

Onbeperkt bellen!

dean sip unlimited

dean xstream xdsl eenmalig per maand
SLA Next

Business Day
t.b.v. router

xDSL maximaal 100Mb/10Mb* 
met basic router € - € 35,00 € 4,95

xDSL maximaal 100Mb/10Mb* 
met Cisco router € 99,00 € 35,00 € 4,95

**   Vanaf prijzen voor Tele2 en KPN, werkelijke prijzen zijn locatie afhankelijk.

dean xstream business fiber eenmalig** per maand**
SLA Next

Business Day
t.b.v. router

Business Fiber 20Mb/20Mb € 999,00 € 265,00 € 14,95

Business Fiber 50Mb/50Mb € 999,00 € 295,00 € 14,95

Business Fiber 100Mb/100Mb € 999,00 € 375,00 € 14,95

Business Fiber 200Mb/200Mb € 999,00 € 495,00 € 14,95

dean xstream fiber to the home eenmalig per maand
SLA Next

Business Day
t.b.v. router

FttH 50Mb/50Mb met basic router €  - €   59,00 €  4,95 

FttH 50Mb/50Mb met Cisco router €  - €  59,00 €  14,95 

FttH 100Mb/100Mb met basic router €  - €  69,00 €  4,95 

FttH 100Mb/100Mb met Cisco router €  - €  69,00 €  14,95 

Nieuwe nummers/porteringen € 2,50 € 0,50

Fax2email € - € 3,50

Keuzemenu € - € 3,50

opties eenmalig per maand

dean sip trunk registrerend (gebruikersnaam en wachtwoord) € 50,00

dean sip trunk niet registrerend (IP-adres) € 150,00

dean sip trunk t.b.v. Skype for Business € 150,00

dean sip trunk eenmalig

Pay-per-use € 1,00

Onbeperkt bellen - NL* € 25,00

Onbeperkt bellen - Europa* € 37,50

abonnementen per maand
per kanaal

Wijzigingen voorbehouden
Aan de inhoud en teksten kunnen geen rechten worden ontleend. Genoemde prijzen zijn exclusief BTW. Druk- en zetfouten zijn 
voorbehouden. Kijk voor de algemene voorwaarden van DX Groep B.V. op www.deanone.nl/dxgroep-voorwaarden. 

Namens uw telecom/it partner:

Versienummer: 20180104

dean one  the business provider for mobile, internet and voice

Postbus 9096 • 1180 MB  Amstelveen • info@deanone.nl 
Tel. 088-5005000 • Fax. 088-5005099 • www.deanone.nl

dean one

kosteloos 
en zorgeloos 
van ISDN 
naar IP-telefonie

inclusief

nieuwe IP-telefoons

*      Alleen geldig voor nieuwe klanten van dean one. 

*     Hoogst mogelijke snelheid, afhankelijk van beschikbaarheid op locatie.


