
Wat is WaaS?
•  Een stabiel en veilig Wifi-net-

werk dat past bij de wensen en 
het netwerk van uw scholen.

•  Direct online op alle scholen 
en onderwijsinstellingen met 
Eduroam.

•  Storingen binnen vier tot negen 
uur opgelost.

Voor wie?
Schoolbesturen binnen het primair 
en voortgezet onderwijs die op zoek 
zijn naar maatwerk.
SIVON past haar dienstverlening 
aan op de wensen en het 
bestaande netwerk van uw scholen 
en locaties.

Waarom via SIVON?
•  Gunstige prijs-kwaliteit-

verhouding door gezamenlijke 
slagkracht.

•  Begeleiding en ontzorging, 
van inkoop tot installatie en 
beheer.

•  Goede service-afspraken met 
leveranciers.

Wifi as a Service (WaaS)

Wat zijn de kosten?
De kosten voor Wifi as a Service verschillen 
per school  bestuur. Bij het opstellen van de 
offerteaanvraag schat SIVON in wat de opdracht 
ongeveer gaat kosten. Deze schatting is gebaseerd 
op recente offertetrajecten met in omvang vergelijk-
bare schoolbesturen. In het offertetraject ontvangt 
u twee offertes van twee verschillende leveranciers. 
Dan wordt duidelijk wat de precieze tarieven zijn.

Hoe vraag ik WaaS aan?
Wilt u ook een veilige en betrouwbare wifi-verbinding 
tegen de beste prijs-kwaliteitverhouding? 
Neem dan contact op met onze productadviseurs via 
wifi@sivon.nl. In een vrijblijvend gesprek vertellen wij 
u wat we voor u kunnen betekenen.

Hoe werkt het? 

Veilige en betrouwbare Wifi met een dekking en 
capaciteit die past bij uw school

Intake
Samen brengen we 
uw wensen en eisen 
in kaart.

1 Mini-
competitie
Op basis van uw 
wensen en eisen, 
organiseert SIVON 
een mini-competitie 
met leveranciers uit 
de mantel overeen-
komst. U kiest 
vervolgens de beste 
aanbieding.

Levering
SIVON ziet erop 
toe dat de gekozen 
leverancier de 
installatie van WaaS 
naar wens uitvoert 
en zorgt voor goede 
service-afspraken.

Livegang 
en service
SIVON houdt tijdens 
de livegang een 
vinger aan de pols. 
Als er problemen 
of storingen zijn, 
ziet SIVON erop toe 
dat de leverancier 
deze adequaat en 
tijdig oplost.
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