Vereniging van Keurslagers kiest voor
samenwerking met Omnia Connect
Over Omnia Connect
Voor u als ondernemer is
een goedwerkende en
snelle internetverbinding
noodzakelijk zodat u zich
volledig kunt richten op uw
kernactiviteiten. Bij Omnia
Connect, de internet
provider voor mkb
Nederland kunt u rekenen
op complete ontzorging.
Omnia Connect biedt u een
compleet aanbod en een
persoonlijke service. Wij
kennen uw behoefte: u als
ondernemer wilt met één
druk op de knop zo veel
mogelijk zaken geregeld
hebben. En dat regelen wij
voor u!

AAN HET WOORD: VERENIGING VAN KEURSLAGERS
Sinds augustus 2018 hebben wij als Vereniging van Keurslagers een samenwerking met Omnia
Connect omtrent internet & telefonie verbindingen voor de leden. Voor de keuze van een
nieuwe supporter op het gebied van internet & telefonie hebben wij de volgende
uitgangspunten gehanteerd; Goede service, goede prijs, goede verbindingen, geen verrassingen,
heldere voorwaarden en afspraken, looptijd contract max 1 jaar, soepele overgang en
overstapservice..

Diensten in het kort

AAN HET WOORD: Bas Janssen Commercieel Directeur Omnia Connect

✓ Goede service
✓ Goede prijs
✓ Goede verbindingen
✓ Géén verrassingen
✓ Heldere voorwaarden
✓ Heldere afspraken
✓ Overstapservice
✓ Soepele overgang
✓ Alle diensten op één
factuur
✓ 4G back-up

“Omnia Connect biedt standaard 24/7 support en een
router met ingebouwde 4G module waardoor u altijd
online bent”
Daarnaast biedt Omnia Connect standaard 24/7 support en een router met ingebouwde 4G
module waardoor de winkels altijd online zijn (mits een algehele landelijke storing) en niet het
risico lopen op omzetderving doordat er niet gepind kan worden. Extra diensten zoals cameraen alarmoplossingen kunnen voor de Keurslagerijen ook een meerwaarde hebben, aangezien
dan alle diensten onder één en dezelfde factuur komen te staan.

Het spreekt voor zich dat wij trots zijn dat Vereniging van Keurslagers
voor Omnia Connect heeft gekozen als provider/dienstverlener. Voor mij
persoonlijk eens te meer het bewijs dat wij qua dienstverlening en als
gesprekspartner het onderscheidend vermogen bieden waar Retail Nederland
op zit te wachten.
Sinds de start van de samenwerking hebben we ondertussen méér dan 125 Keurslagers mogen
verwelkomen als klant. Wij willen iedereen dan ook bedanken voor het in ons gestelde
vertrouwen maar bovenal ook voor de flexibiliteit van de ondernemer. Flexibiliteit hebben wij als
organisatie zeer hoog in het vaandel staan. Bij een kleine groep klanten (< 3%) hebben we
problemen ondervonden met onze 4G back-up en konden wij gelukkig ook rekenen op
flexibiliteit van onze klanten. Omnia Connect heeft kosten noch moeite gespaard om de oorzaak
te achterhalen en de nieuwe hard-en software te implementeren bij de desbetreffende klanten.
Wij willen de ondernemers die hier hinder van hebben ondervonden hierbij nogmaals bedanken
voor hun flexibiliteit
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In juni 2018 hebben wij de

Ondertussen ben ik al ruim 29 jaar Keurslager.

Wij leven in een bijzondere tijd en die vraagt

kans gekregen om slagerij

Sinds januari 2019 ben ik naar volle

om een bijzonder aanbod.

F. Schilder over te nemen.

tevredenheid klant bij Omnia Connect. Via een

Omnia Connect biedt haar klanten nu de eerste

Voor ons een droom die uitkwam en opeens

bevriende relatie ben ik bij hun terecht

2 maanden gratis mobiele telefonie aan.

waren wij de jongste slagers van Nederland.

gekomen. De meest voorname reden dat ik

Daarnaast krijgt u ook de éénmalige

Op moment van overname, waren wij nog klant

overgestapt ben naar Omnia Connect is

setupkosten t.w.v. € 19,50 cadeau.

bij de grootste Telecom aanbieder van

“gunning”.

Nederland. Ik was van mening dat ik teveel
betaalde en was niet tevreden met de
dienstverlening. Lange wachttijden, veelvuldig
doorverbinden en geen enkele vorm van
persoonlijk contact/relatie.

“Je merkt pas wat je aan
iemand hebt als het niet
werkt”

Contracten zijn na het eerste jaar per maand
opzegbaar en u kunt tussentijds altijd up-of

“Bij Omnia Connect staat
open en persoonlijk contact
voorop”
Uiteindelijk ben ik in contact gekomen met
Omnia Connect en het klikte meteen. Buiten de
aanzienlijk lagere kosten vind ik het prettig dat
alle zaken zijn ondergebracht bij één en
dezelfde leverancier. Dit maakt het voor mij
een stuk overzichtelijker en gemakkelijker.
Sinds de start van de samenwerking ervaar ik
dat bij Omnia Connect open en persoonlijk
contact voorop staat. Geen lange wachttijden,
niet het gevoel een nummertje te zijn en direct
zoeken naar de beste oplossing, voor mijn

In de dagelijkse werkzaamheden sta ik niet zo
stil bij wie mijn leverancier is. Je bent bezig met
je bedrijf te runnen en zolang alles werkt, kijk

downgraden zonder bijkomende kosten. Zo
kiest u een abonnement wat bij u of uw
organisatie past en blijft u flexibel.

je er minimaal naar om. Je merkt pas echt wat
je aan je leverancier hebt, als er problemen
zijn. En ik kan niet anders zeggen dan dat ik erg
tevreden ben over de manier waarop Omnia
Connect met haar klanten omgaat. Er is sprake

Verbruikt de één meer dan de ander? Met
Omnia Connect kunt u de databundels
bundelen in een groep. Zo houdt u grip op uw
kosten.

van hele korte en directe lijnen, wat mij een
sterk gevoel van betrokkenheid geeft. De
organisatie is flexibel en zorgt ervoor dat een
probleem wordt opgelost. Zo ook bij het
oplossen van de 4G back-up. Om de snelheid
erin te houden komt Bas de router zelf
omwisselen. Dat vind ik mooi!!

“Met Omnia Connect houdt
u grip op uw kosten”
Nog géén klant van Omnia? Vanaf € 35,00 per
maand kunt u al gebruik maken van ons
basispakket internet & bellen en 4G-back up.

situatie voor dat moment. Een persoonlijke

Ieder lid van de Vereniging van Keurslagers

dienstverlening, voor een goede prijs.

ontvangt de 1e maand kosteloos.

Wilt u een vrijblijvend gesprek met één van onze adviseurs? Neem dan contact op via 088-5056100 of stuur even een
mail naar info@omniaconnect.nl

