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SD-WAN Meraki (met Proximus connectiviteit) 

 

Samenvatting van het contract 

In deze samenvatting van het contract staan de belangrijkste elementen van de aangeboden 

dienst, zoals vereist volgens het EU-recht (1). Dit maakt het gemakkelijker om diensten met elkaar 

te vergelijken. Volledige informatie over de dienst is terug te vinden in andere documenten. 

Diensten  

 

Non M2M  transmissie diensten: 

SD-WAN Meraki is een intelligente applicatielaag, gebaseerd op materiaal van Meraki, bovenop 

connectiviteit van Proximus of een andere provider. 

Diensten : 

• Aggregatie van connectiviteit 

• Security (basis security en uitgebreide security): firewall 

• Back-up mogelijkheid 

• Traffic Steering 

• SLA :  

o Herstelling einde volgende werkdag 

o Herstelling op zelfde werkdag (binnen interventievenster) 

Het interventievenster loopt van Ma-Vr 8u-22u en Za 8u-16u30. Daarbuiten geldt het ‘stop-

clock’ principe.   

Voor deze dienst is het een vereiste dat deze op Proximus-connectiviteit geplaatst wordt. Een 

gelijkaardige dienst is eveneens beschikbaar op niet-Proximus-connectiviteit maar maakt geen 

deel uit van deze contractual summary. 

 

Prijs 

Prijs is afhankelijk van de keuze van de klant. De keuze is in functie van de onderliggende 

connectiviteit,  het niveau van beveiliging, type SLA, back-up. De prijs is dus project-based. 

 

Looptijd, verlenging, en beëindiging                                                                                                                                                 

Initiële vaste looptijd van 12, 36 of 60 maanden. Het contract wordt niet stilzwijgende verlengd. 

Dienstverlening kosten zijn verschuldigd tot de desactivatie van de dienst. Ingeval van 

vroegtijdige beëindiging tijdens één vaste looptijd, is de opzegging indemniteit als bepaald in het 

contract verschuldigd. 

 

Kenmerken voor eindgebruikers met een beperking 

Gedetailleerde informatie over aangepaste oplossingen : www.proximus.be/handicap 

http://www.proximus.be/handicap
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Andere relevante informatie                                                                                                                                                                             

Prijzen en beschrijving onder voorbehoud van vergissingen, eventuele toepasselijke promotie en 

latere wijzigingen. Alleen de prijzen die gelden op het moment van inschrijving op de dienst, het 

product of de optie zijn contractueel bindend. 

 


