
Online telefonie
ondernemersvoor

Prijslijst Juni 2018



Voor je ligt de nieuwe prijslijst van gnTel voor Branded Partners met ingang van 1 juni 2018. 

De opzet van deze prijslijst is modulair. Dat wil zeggen dat je eenvoudig de diensten kunt combineren 

en zo kunt komen tot een passende oplossing. Toch kunnen wij ons voorstellen dat in speciale gevallen 

de opzet van de prijslijst niet voorziet in de oplossing die je wenst. In dat geval kun je terugvallen op 

de flexibiliteit en de maatwerkoplossingen van gnTel. Neem contact met ons op om jouw wensen te 

bespreken. 

Om altijd te kunnen bieden wat je als ondernemer nodig hebt, nodigen wij jou uit om suggesties te doen 

met betrekking tot de producten en diensten van gnTel. 

In dit overzicht zijn de prijzen opgenomen van de dienstverlening van gnTel 

• Alle diensten gelden voor 12 maanden daarna per maand opzegbaar 

• Deze prijzen zijn geldig vanaf 1 juni 2018

• De prijzen zijn exclusief BTW

• Gesprekskosten worden berekend per seconde

Met vriendelijke groet,

Team gnTel

Inleiding
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gnTel FlexTelephony, kies welke functies jij nodig hebt en betaal gemakkelijk maandelijks een vast bedrag 

per toestel. Je keuze geldt voor alle accounts binnen de klant.

Hosted

Basic Standard Premium
Phone account 2 kanalen 2 kanalen 4 kanalen
Voicemailsysteem • • •

Openingstijden • • •

Voormeldingen • • •

Routeringen • • •

Mijn gnTel • • •

FlexMobile account (app) • •

Videobellen / Deurintercom • •

Fax to e-mail • •

Wachtrijen •

IVR keuzemenu •

Free-seating •

Per account per maand 5,- 6,- 7,50

* Extra spraakkanalen zijn verkrijgbaar voor 1 euro per maand per kanaal

gnTel FlexTelephony
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Als je veel toestellen hebt en relatief weinig belt, zoals scholen en hotels, is gnTel FlexPBX voordeliger. 

Je kunt zoveel toestellen aansluiten als je wilt en de belangrijkste functies zijn bij de prijs inbegrepen.

Functies
• Complete eigen online telefooncentrale

• Redundant uitgevoerd

• Onbeperkt aantal accounts

• Inclusief FlexMobile accounts

• Inclusief wachtrijen en IVR’s

• Inclusief voicemailsystemen

• Inclusief openingstijden

• Inclusief voormeldingen

• Inclusief routeringen

• Inclusief BLF

• Inclusief Free Seating

• Inclusief Fax to Email

• Inclusief gespreksopname per account*

• Inclusief klantbeheer en rapportages via Mijn gnTel

FlexPBX
Externe gesprekskanalen** per maand
FlexPBX 4 59,-
FlexPBX 8 89,-
FlexPBX 12 119,-
FlexPBX 16 139,-
FlexPBX 20 159,-
FlexPBX 30 189,-
FlexPBX 45 269,-
FlexPBX 60 339,-
FlexPBX 75 399,-
FlexPBX 90 439,-
FlexPBX 120 579,-
FlexPBX 150 719,-
FlexPBX 200 959,-
FlexPBX 250 1199,-

*   Gespreksopnamen worden één jaar bewaard

**  Op basis van een maximaal aantal gelijktijdige externe gesprekken; interne oproepen tellen niet mee

gnTel FlexPBX
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Wil jij je bestaande telefooncentrale blijven gebruiken? We koppelen jouw PBX graag aan ons platform. 

Je kiest het aantal kanalen wat staat voor het aantal gesprekken dat je tegelijk kunt voeren. En als je meer 

kanalen nodig hebt is dat eenvoudig uit te breiden.

Sip-Trunk
Per Maand

Sip-Trunk

• Sip-Trunk tot en met tien kanalen

• Te combineren met enkelvoudige telefoonnummers of nummerblokken

• Nummerbehoud mogelijk

• Inclusief fallback

6,-

Sip-Trunk extra spraakkanaal

• Extra kanaal (gelijktijdig gesprek)

1,-

Videobellen Sip-Trunk*
• Per kanaal (gelijktijdig gesprek)

• Extra bandbreedte noodzakelijk

2,50,-

*   Videobellen alleen mogelijk binnen gnTel platform

gnTel FlexConnect
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In dit hoofdstuk staan de gesprekskosten en de mogelijkheden voor flat-fee bundels beschreven.

Flat-fee
Wil je geen verrassingen en bellen voor een vast bedrag per toestel? Met Flat-Fee Nederland bel je voor 

een vast bedrag naar vaste en mobiele nummers in Nederland. Wij bieden bundels aan in combinatie met 

onze verschillende diensten. Met Flat-Fee Top 20 bel je naar de twintig meest gebelde buitenlanden voor 

een vast bedrag per maand. Dit zijn; Australië, België, Canada, China, Duitsland, Denemarken, Frankrijk, 

Groot-Britannië, Ierland, Italië, Luxemburg, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Spanje, Turkije, 

Verenigde Staten, Zweden en Zwitserland. De FlexTelephony NL en Top 20 bundels zijn afzonderlijk van 

elkaar te verkrijgen.

Tarieven Flat-fee
Per maand Fair use

FlexTelephony NL 10,- 1000
FlexTelephony Top 20 10,- 250
FlexPBX per kanaal NL 35,- 3500
FlexConnect per kanaal NL 35,- 3500

Gesprekskosten
Per minuut Starttik

Nederland Vast 0,02 0,04
Nederland Mobiel 0,07 0,04
Internationaal vanaf 0,03 0,04

* Bezoek gnTel.nl voor alle actuele internationale tarieven

gnTel Gesprekstarieven
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Voor het inrichten van FlexTelephony, FlexPBX of FlexConnect op het gnTel platform, wordt eenmalig 

25 euro in rekening gebracht. Daarnaast gelden er maandelijkse tarieven voor telefoonnummers, 

eenmalige kosten voor portering van nummers en nummerblokken vanaf KPN, en standaard tarieven 

voor een aantal maatwerk diensten.

Aansluitkosten
Eenmalig

Aansluitkosten per klant 25,-

Telefoonnummers
Per maand

Enkelvoudig telefoonnummer 0,50
Nummerblok 10-tal 5,-
Nummerblok 100-tal 25,-
Nummerblok 1000-tal Op aanvraag
Europese nummers 12,50
Buiten Europa Op aanvraag

Nummerbehoud
Eenmalig

Porteringskosten enkelvoudig KPN 10,-
Porteringskosten nummerblok KPN 200,-
Porteringskosten overige providers 0,-
Porteringskosten buitenlandse nummers Op aanvraag

Overig
Per maand Eenmalig

FlexMobile account i.c.m FlexTelephony / FlexPBX 0,- 0,-
FlexMobile account i.c.m. FlexConnect 6,- 0,-
G729a Codec (per account) 0,- 5,-
Opnemen van alle klantgesprekken* 25,- 96,-
Wachtmuziek naar eigen smaak** 0,- 96,-
Email to Fax / Webfax 5,- 25,-

*    Het opnemen van individuele gesprekken middels de ster-toets is bij FlexConnect en FlexPBX inbegrepen

**   Inclusief Buma Stemra rechten

gnTel Diversen
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gnTel B.V.
info@gntel.nl • 020 – 240 00 00 

Barbara Strozzilaan 101 • 1083 HN Amsterdam


