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Geachte Heer, Mevrouw 

 
Om de dienst naar uw eigen wens op te leveren, hebben wij bij de uiteindelijke aanvraag nog 

aanvullende informatie nodig. Deze informatie is veelal technisch van aard. Daarom hebben wij dit 

document gemaakt, zodat u kunt lezen welke keuzes u kunt maken. De uiteindelijke keuze dient u in 

de overeenkomst op te geven en zal leidend zijn voor de oplevering van de dienst. 

 

In dit document nemen wij de volgende zaken met u door: 
1. Uw Zakelijk Internet Asymmetrisch instellingen;  

2. Uw Zakelijk Internet Asymmetrisch Pin en Alarm instellingen; 

3. Uw verbinding met het Tele2 netwerk; 

4. De oplevering van de dienst. 

 
Als u in de tussentijd vragen hebt, dan kunt u natuurlijk contact opnemen met onze afdeling 

Customer Service (optie 4 van het keuzemenu). 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Tele2 
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1 Uw Zakelijk Internet 
Asymmetrisch instellingen  

De Zakelijk Internet Asymmetrisch dienst biedt u de mogelijkheid om te kiezen uit twee configuratie 

methoden. 

 
Configuratie mogelijkheden: 

1. NAT (Network Adress Translation); 

2. Routed Subnet. 

 

In de volgende paragrafen staat beschreven wat deze keuzes inhouden en welke gegevens wij van u 
nodig hebben om de juiste instellingen door te kunnen voeren. Indien u geen specifieke instellingen 

opgeeft, zal Tele2 Zakelijk de dienst opleveren o.b.v. NAT configuratie met DHCP on en de standaard 

IP-reeks 192.168.1.0 /24. 

 

In onderstaande hoofdstukken zijn tabellen opgenomen waarmee u kunt inventariseren wat de 

gewenste instellingen moeten zijn. De uiteindelijke keuze dient u aan te geven op het 
overeenkomstformulier welke leidend is voor de oplevering van de dienst. 

1.1 Configuratie 1: NAT 
Kiest u voor 1 publiek IP-adres op de WAN zijde van de router en meerdere private IP-adressen op de 

LAN zijde dan wordt uw router ingesteld met NAT. Internet maakt gebruik van publieke IP-adressen 

en uw lokale netwerk van private IP-adressen. Publieke IP-adressen zijn 'zichtbaar' op internet, 
private IP-adressen niet. De zogenaamde NAT techniek zorgt voor de vertaling tussen beide. 

 

Wij adviseren u om NAT te kiezen als u niet beschikt over een eigen e-mail- en/of webserver. 

1.2 Configuratie 2: Routed Subnet 
Met routed subnet ontvangt u een blok van acht (8) publieke IP-adressen waarvan u er vijf vrij kunt 

toewijzen. Hierdoor kunt u aan uw netwerkcomponenten vaste IP-adressen toewijzen waardoor uw 
web- en/of e-mailserver direct vanaf het internet bereikbaar is/zijn. 

 

Wij adviseren u om Routed Subnet te kiezen als u beschikt over een eigen e-mail- en/of webserver. 

 

Routed Subnet voorbeeld: 

Tabel 1: IP-adres voorbeeld bij Routed Subnet 

Tele2 Zakelijk zal standaard 8 IP-adressen leveren (waarvan er twee worden gebruikt voor netwerk 

en broadcast). Meerdere Tele2 Zakelijk IP-adressen zijn natuurlijk verkrijgbaar. Hier worden wel 

meerkosten voor in rekening gebracht. U dient hiervoor een RIPE-formulier in te vullen en toe te 

lichten waar u de IP-adressen voor wilt gebruiken. 
 

 

 

IP adres Beschrijving LAN netwerkpunt 

62.58.10.0 Tele2 Zakelijk network base adres 

62.58.10.1 Tele2 Zakelijk ethernet interface DSL router 

62.58.10.2 Vrij voor klant; firewall / proxy server 

62.58.10.3 Vrij voor klant; mailserver klant 

62.58.10.4 Vrij voor klant; webserver klant 

62.58.10.5 Vrij voor klant 

62.58.10.6 Vrij voor klant 

62.58.10.7 Tele2 Zakelijk broadcast adres 
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1.3 Customer Premises Equipment  (CPE) 
De dienst Zakelijk Internet Asymmetrisch wordt geleverd met een modem/router (de CPE). 

 
De modem/router heeft de volgende koppelvlakken: 

• 1 x WAN (voor de verbinding met het internet); 

• 4 x Ethernet 10/100 Mbps LAN interfaces die willekeurig kunnen worden gebruikt voor het 

aansluiten van het lokale netwerk; 

1.4 DNS Service 
De Domain Name Server (DNS) is een hulpmiddel waarmee domein- en servernamen achterhaald en 
vertaald worden in IP-adressen. Tele2 kan voorzien in een DNS service. 

 

De Tele2 Zakelijk DNS server IP-adressen zijn: 

• Primary DNS:  62.58.94.130 

• Secondary DNS: 62.58.62.132 
 

Deze IP-adressen moeten handmatig worden geconfigureerd op uw router of firewall, of in de 
aangesloten computerapparatuur. 

1.5 LAN IP range 
De default private IP LAN range is: 192.168.1.0 /24. Het is mogelijk om een andere private LAN IP-

adressen te gebruiken. 

1.6 DHCP (on/off) 
Uw router deelt de private IP-adressen automatisch uit aan de computers van uw lokale netwerk. 
Daarvoor gebruikt de router een protocol met de naam DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). 

In de netwerkinstellingen van de computers op uw netwerk stelt u in dat het netwerk gebruik maakt 

van DHCP (on). Het is ook mogelijk om DHCP (off) in te stellen. U dient dan de private IP adressen 

handmatig op uw randapparatuur in te stellen. 

1.7 Wijzigingen op de dienst 
Het is mogelijk om wijzigingen door te voeren op de dienst. Standaard wijzigings-verzoeken kunt u 
indienen via onze helpdesk, bereikbaar op: +31 (0)20 - 750 1611 

1.7.1 Bandbreedte Upgrade/Downgrade 

Het is mogelijk om de bandbreedte van de dienst te verhogen (upgrade) of te verlagen (downgrade). 

Zie de dienstbeschrijving voor de mogelijk bandbreedte. 

1.7.2 DNS wijziging 

Indien u IP-adressen van Tele2 gebruikt, is het mogelijk om Reverse DNS instellingen in de algemene 
DNS van Tele2 te wijzigen. 

1.7.3 IP-adres wijziging 

Indien u extra IP-adressen wenst, of een andere configuratie, kan op het Change Order Form de 

wijziging worden aangevraagd. 

1.7.4 Port forwarding of port mapping 
Dit is het doorsturen van een TCP of UDP pakket in een NAT gateway om een intern netwerk aan een 

extern netwerk (bijvoorbeeld internet) te koppelen door middel van poort-nummers. Deze techniek 

wordt gebruikt om communicatie mogelijk te maken tussen externe hosts en andere diensten binnen 

een LAN netwerk. 

Port forwarding maakt het mogelijk om externe computers (bijvoorbeeld openbare machines op het 

internet) te verbinden met een bepaalde computer binnen het lokale netwerk (LAN). 
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Bijvoorbeeld: 

• Het hosten van een openbare HTTP webserver binnen een privé LAN (poort 80); 

• Het toestaan van FTP toegang op een prive-netwerk van het internet (poort 21).  

 
Opmerking: port forwarding werkt niet voor de private IP-adressen 192.168.1.2 tot en met 

192.168.1.5. 

 

Na activatie van de dienst is het mogelijk om port forwarding of port mapping aan te vragen. De 

dienst wordt standaard zonder portforwarding of port mapping opgeleverd. 
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2 Richtlijnen IP-
Betaalverkeer en IP-
alarmtransport 

Indien u voor de dienst IP-betaalverkeertransport (IP-PIN) en/of IP-alarmtransport (IP-Alarm) heeft 

gekozen, dan dient u rekening te houden met de specifieke dienstbeschrijvingen en specifieke 
voorwaarden voor deze diensten.  

2.1 Richtlijnen bij gebruik van NAT: 

• Een extra LAN kabel om een PIN Betaalterminal of IP Alarmpaneel aan te sluiten wordt niet 

meegeleverd; 

• De LAN IP-range is 192.168.1.0 /24, (standaard IP-range); 

• IP-PIN betaalterminals met DHCP support zullen automatisch een IP-adres van de LAN IP 

range 192.168.1.0 /24 worden toegekend; 

• PIN betaalterminals zonder DHCP support dienen te worden voorzien van de volgende 

adressen: 

• 1ste PIN terminal 192.168.1.200 

• 2de PIN terminal 192.168.1.201 

• … 

• 11de PIN terminal  192.168.1.210 
 

• Alarm terminals zonder DCHP support dienen te worden voorzien van de volgende adressen: 

• 1ste PIN terminal 192.168.1.211 

• 2de PIN terminal 192.168.1.212 

• … 

• 11de PIN terminal  192.168.1.220 

• Call setup voor PIN betaalterminals en Alarm terminals wordt alleen ondersteund vanaf de 

klantlocatie (dit geldt niet voor publiek Internet verkeer); 

• Alleen Zakelijk Internet Asymmetrisch op basis van ADSL2+ en VDSL kan worden voorzien 

van IP-PIN en/of IP-Alarm; 

• Deze dienst wordt standaard niet voorzien van een power back-up of een back-up route. 

 

Aanbevelingen voor gebruik vaAanbevelingen voor gebruik vaAanbevelingen voor gebruik vaAanbevelingen voor gebruik van de router:n de router:n de router:n de router:    

• Verander niet de default configuratie voor DHCP (default on); 

• Verander niet de LAN IP-range op de gebruikers interface; 

• Wees voorzichtig met port forwarding (geef geen toegang naar de TCP en/of UDP poorten 

van de PIN Betaalterminals of de Alarm terminals). 

2.2 Richtlijnen bij gebruik van Routed Subnet: 

• Een extra LAN kabel om een PIN betaal/alarm terminal aan te sluiten wordt niet 

meegeleverd; 

• U dient de nodige firewall functionaliteit in te richten om de PIN- en/of Alarm terminal(s) te 

beschermen tegen mogelijke benadering via het internet. Dat kan via de optionele dienst 

Managed Security Suite van Tele2 Zakelijk of via een eigen firewall; 

• De PIN- en/of Alarm terminal dient te zijn voorzien van een private IP-adres; 

• De Firewall dient van NAT te worden voorzien voor IP-PIN en IP-alarm; 

• Tele2 Zakelijk adviseert om voor PIN betaalterminals en voor Alarm terminals andere IP-
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adres ranges te gebruiken dan voor overige LAN apparatuur; 

• Call setup voor PIN betaalterminals en Alarm terminals wordt alleen ondersteund vanaf de 

klantlocatie (dit geldt niet voor publiek Internet verkeer); 

• Alleen Zakelijk Internet Asymmetrisch op basis van ADSL2+ en VDSL kan worden voorzien 

van IP-PIN en/of IP-Alarm; 

• Deze dienst wordt standaard niet voorzien van een power back-up of een back-up route. 

2.3 Ondersteunde IP-betaalverkeer, IP-alarmtransport en TMS partijen 
Tele2 Zakelijk Internet ondersteunt de volgende IP-betaalverkeer transactie verwerkers: 

• Equens;   

• CCV;   

• Atos Worldline.  
 

TMS: 

• Atos Worldline; 

• CCV; 

• EFT; 

• Alvira/Payzone. 
 
PAC: 

• ADT; 

• Securitas; 

• SMC; 

• CSU; 

• Europac; 

• Trigion; 

• G4S. 

 

Voor verdere informatie omtrent de installatie en instellingen van uw alarminstallatie kunt u contact 

op nemen met uw installateur en de onderstaande Particuliere Alarm Centrales. 
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3 VerBinding met het Tele2 
Zakelijk netwerk 

De dienst Zakelijk Internet Asymmetrisch wordt aangesloten over een koperverbinding. Hiervoor is 
aanvullende informatie nodig. Hieronder volgt de beschrijving van de opties, de benodigde extra 

(technische) informatie en het opleverproces.  

3.1 Leverprocedure koperverbindingen 
Een monteur van KPN zal u bellen over de aansluiting van een nieuwe koperlijn (indien besteld). 

Tele2 Zakelijk zal de levering van de koperlijn door KPN controleren door middel van een lijntest 
terwijl de KPN monteur ter plaatse is. Vervolgens zal een monteur van Tele2 Zakelijk een afspraak 

maken voor het installeren van de apparatuur. Uw technisch contactpersoon dient monteurs van KPN 

en Tele2 Zakelijk toegang te verlenen tot uw locatie en de technische ruimtes. Voor een goede 

levering volgens de overeengekomen planning is het belangrijk dat de technisch contactpersoon 

zowel telefonisch als op locatie goed bereikbaar is. 

3.2 Locatiegegevens  
Hiermee wordt de plek bedoeld waar de apparatuur aangesloten dient te worden. Dit kan bij het 

IS/RA aansluitpunt zijn, maar kan bijvoorbeeld ook op de plaats zijn waar uw randapparatuur zich 

bevindt en waar er dus eventueel interne bekabeling nodig is. Tijdens de installatie dienen het 

IS/RA-punt, de locatie van de router en het kabelpad tussen het IS/RA-punt en de router vrij 

toegankelijk te zijn voor onze monteur. Aanvullende installatiewerkzaamheden, zoals interne 
bekabeling, boor- en sloopwerkzaamheden, zijn geen onderdeel van een standaard DSL-installatie 

en dienen vooraf door u te zijn verzorgd. Meer informatie over de plaatsing van de apparatuur, 

afstand van de apparatuur tot het IS/RA punt en de omgevingscondities op uw locatie(s) kunt u 

vinden in de Tele2 Zakelijk Service Level Agreement.  

3.2.1 IS/RA-punt 

Voor het leveren van de Zakelijk Internet Asymmetrisch aansluiting is de unieke code van uw IS/RA-
punt nodig, aangevuld met de locatie hiervan in uw pand.  

Met behulp van een telefoonnummer kan Tele2 Zakelijk het unieke IS/RA-puntnummer van de door u 

gewenste aansluitlocatie bepalen. De beschrijving waar het IS/RA-punt zich in uw pand bevindt kan 

bijvoorbeeld zijn: kelder, meterkast, 7e verdieping. 

 

 
(voorbeelden van IS/RA-punten) 

3.3 Aansluitgegevens koperlijn 
Er zijn drie mogelijkheden voor het activeren van de koperlijn voor Zakelijk Internet Asymmetrisch:  

• Active Lijn: U biedt een actieve telefoonlijn (koperlijn met enkelvoudig ISDN nummer of 

enkelvoudig analoog nummer) aan om in te zetten voor de nieuwe Zakelijk Internet 

Asymmetrisch aansluiting. Bij het overnemen van de lijn vervalt de spraakverbinding en de 

eventueel daarop actieve geografische nummers; 

• Nieuwe Lijn: U biedt een vrije koperlijn aan om te gebruiken voor de nieuwe Zakelijk 
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Internet Asymmetrisch aansluiting. Als u geen vrije lijn heeft, kan Tele2 Zakelijk een nieuwe 

lijn aan laten leggen. Hierdoor kan er een vertraging optreden in de levering van uw 

Zakelijk Internet. 

• Line Sharing: U biedt een actieve telefoonlijn (koperlijn met enkelvoudig ISDN nummer of 

enkelvoudig analoog nummer) aan waarop u uw telefonie hier blijft gebruiken en gaat deze 

lijn combineren met de Zakelijk Internet Asymmetrisch (zogenaamd line sharing). 

    
In alle situaties hebben wij de exacte locatie nodig waar u de Zakelijk Internet Asymmetrisch wilt 

hebben aangesloten. Deze locatie wordt altijd bepaalt met het zogenaamde IS/RA punt. 

3.3.1 Gebruik van uw actieve koperlijn 

Als u kiest voor de tweede optie, dan kunt u de lijn niet meer gebruiken voor andere diensten, zoals 

uw fax of alarminstallatie. Het telefoonnummer van deze lijn zal komen te vervallen. 

3.3.2 Gebruik van een nieuwe koperlijn 

Als u kiest voor de eerste optie en er is geen vrije lijn beschikbaar, dan vragen wij een nieuwe 
koperlijn voor u aan bij KPN. Het is daarbij noodzakelijk dat u het IS/RA punt nummer doorgeeft aan 

Tele2 Zakelijk van het IS/RA punt waarop u de Zakelijk Internet Asymmetrisch aansluiting wilt 

hebben. Als u dit nummer niet kent, is een KPN referentienummer dat op datzelfde IS/RA punt is 

aangesloten ook voldoende. Dit telefoonnummer wordt alleen als referentienummer gebruikt om het 

IS/RA punt te bepalen en niet voor andere doeleinden. U kunt het nummer dus gewoon blijven 

gebruiken. 

3.3.3 Line sharing 
U biedt een actieve telefoonlijn aan bij Tele2 Zakelijk en gebruikt deze lijn in combinatie met de 

Zakelijk Internet Asymmetrisch (zogenaamd line sharing). Het (KPN) abonnement op de lijn blijft 

bestaan.  

 

Om line sharing aan te vragen op de juiste lijnen wordt er gevraagd naar het telefoonnummer en de 
tenaamstelling van de lijn zoals die op de factuur van uw huidige telefonie provider vermeld staat. 

Aan deze optie zijn geen additionele eenmalige en/of maandelijkse kosten verbonden. 

3.4 Plaatsing van de Zakelijk Internet Asymmetrisch modem 
Nadat KPN heeft gemeld aan Tele2 Zakelijk dat de lijn gereed is, neemt een van de monteurs contact 

met u op. Hij/zij zal een afspraak met u maken om de Zakelijk Internet Asymmetrisch modem bij u te 
komen installeren.  

 

Tele2 Router (CPE): Voorbeeld Tele2 Standaard router: ADSL(2+) en VDSL 

 

LAN InterfaceLAN InterfaceLAN InterfaceLAN Interface    Router serie (CPE)Router serie (CPE)Router serie (CPE)Router serie (CPE)    

4 x ETH ports ADT1622 of Technicolor 789bvn 

  

Default LAN interface settingsDefault LAN interface settingsDefault LAN interface settingsDefault LAN interface settings    

ADT & Technnicolor Auto sensing 

 

Om ervoor te zorgen dat de installatie goed verloopt, is het van belang dat u van tevoren duidelijk 

aangeeft waar u het modem geplaatst wilt hebben. 
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4 Opgeleverde dienst 
Nadat het testen van uw Zakelijk Internet Asymmetrisch dienst succesvol is verlopen en u de dienst 

heeft geaccepteerd, kunt u de dienst gebruiken. De Customer Service afdeling van Tele2 Zakelijk zal 
u vanaf dat moment ondersteunen: 

 

Customer Service 

Telefoon: +31 (0) 20 750 1611 

Email: customerservice@tele2zakelijk.nl 

www.tele2.nl/zakelijk 
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