
   TV - Internet - Bellen
           Wij ontzorgen met warm &
                                  persoonlijk contact

Speciaal  voor zorginstel l ingen.
Maatwerk omdat 

geen locatie hetzel fde is .

www.fiveth.nl 



 

Aansluiting nodig? Laat het aan ons over

Fiveth helpt zorginstellingen bij het organiseren van 
televisie, internet en telefonie. Wij begrijpen de zorgmarkt 
en zoeken samen naar de best mogelijke oplossingen, 
zowel op basis van infrastructuur & techniek als op 
functioneel niveau voor de bewoners.

Helpt bewoners van zorginstellingen 
geduldig en met een glimlach aan TV, 
internet en telefonie

Waarom gebruik maken van Fiveth?
Het telkens weer moeten aanvragen van 
TV, internet en telefonie voor nieuwe 
bewoners kost veel tijd. Door ons direct 
vanaf de aanvraag in te schakelen, worden 
zorginstellingen hier niet mee belast. Naar 
wens kan er ook rechtstreeks aan de 
bewoners worden gefactureerd.

Laagdrempelig
Bewoners van de zorginstelling worden door 
Fiveth volledig en laagdrempelig ontzorgd. 
Na advies en geduldige uitleg, krijgen zij een 
zenderpakket op maat. Wij helpen en lossen 
het op: van aanvraag t/m installatie, van 
zenderuitleg t/m storingen en facturatie.

Anders. Slimmer. Klantgerichter.
Fiveth schakelt slim en klantgericht. Het contact is persoonlijk en 
warm. Naast de pakketten van Fiveth, kunnen wij bewoners ook  
voorzien van andere providerpakketten.

Fiveth is de specialist in het aansluiten van internet, televisie en  
telefonie voor zorginstellingen. Wij leveren maatwerk en dat kan 
alleen als je volkomen onafhankelijk bent. 

 Mogelijkheid tot rechtstreeks factureren aan de bewoners;

 Fiveth kan ook een speciale TV-oplossing leveren voor bewoners;

 Levering kan over ‘oude’ coax- en over UTP-kabels;  

 Omdat elke zorginstelling anders is, kijkt Fiveth samen met u  

 naar de beste oplossing. Fiveth kan ook meedenken in  

 oplossingen op het gebied van mogelijke interferentie op uw  

 zakelijke WiFi-netwerk. Bel ons voor het maken van een  

 afspraak.
 
Geïnteresseerd?  Neem contact op met Fiveth en dan regelen  
   we het. 

        www.fiveth.nl         088 1105 123         klantenservice@fiveth.nl



Ben je geïnteresseerd in de producten van Fiveth? Heb je een 
vraag of wil je nog wat extra informatie? Bel ons op 088 1105 123 
of mail naar klantenservice@fiveth.nl

Fiveth is een handelsnaam van Quinnect

Wet langdurige zorg. Goed om te weten. 
De Wet langdurige Zorg stelt het verplicht dat iedere 
woning in een zorginstelling een eigen aansluiting heeft 
voor internet, televisie en telefonie. Of de aansluiting 
gebruikt wordt en op welke manier, is aan de bewoner. 
Elke zorginstelling is daarin anders en heeft haar eigen 
netwerk. Wij kijken samen met de zorginstelling naar de 
beste oplossing. Is het een Coax- of UTP-netwerk? Voor 
ons geen probleem, wij hebben kennis van beide.
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