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Varen met stabiel internet 

QCS is de innovatieve mobiele operator die sinds enkele jaren overal in Europa ondernemers voorziet van een stabiele 

snelle mobiele internetverbinding. Ook de maritieme sector maakt graag gebruik van onze AirInternet verbindingen. 

Binnenvaartschepen hebben op de grote vaarwegen in Europa een optimale dekking met ons AirInternet. In eigen land 

is deze dekking nog een stuk beter en heeft u o.a. een uitstekende verbinding in het Waddengebied, Zeeland en het 

Veluwemeer.   

Wat is AirInternet 
AirInternet is een 4G internetverbinding die zich op enkele belangrijke punten onderscheidt van de standaard 4G 

verbindingen die te koop zijn in de markt. Zo heeft onze verbinding de beschikking over een vast IP-adres, kan de 

verbinding provider onafhankelijk gemaakt worden en kan ons eigen ontwikkelde slimme modem zelf schakelen tussen 

diverse zendmasten en in geval van een storing deze zelf oplossen zonder uw tussenkomst.  

Voordelen:  

Met AirInternet kunt u dankzij het vaste IP-adres, remote uw werkplek bereiken, ook kunt u uw verbinding beter 

beveiligingen iets dat zeker in deze tijd steeds belangrijker wordt. Doordat onze verbindingen provider onafhankelijk 

gemaakt kunnen worden, schakelt de verbinding automatisch bij landgrenzen van het ene naar het andere netwerk. 

De ruime databundels zorgen ervoor dat u ongestoord tv kunt kijken of werken aan boord. Daarnaast monitort onze 

hardware continue de signaalkwaliteit van uw verbinding, is deze kwaliteit te laag schakelt hij automatisch over naar 

een ander netwerk. Hierdoor bent u ten alle tijden verzekert van de best  mogelijke internetverbinding.  

Welke providers  
In Nederland werken we samen met Tele2/T-Mobile, we kunnen van beide netwerken gebruik maken en de 

databundels die we op deze netwerken kunnen aanbieden behoren tot de grootste van Nederland.  

In Europa werken we samen met Orange, via hun kunnen we koppelen op elk 4G netwerk in Europa!  
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Hoe groot zijn de databundels 
Onze Nederlandse bundels beginnen bij 200GB per maand, onze meest verkochte bundel is 400GB per maand en voor 

de grootverbruikers hebben we nog een derde bundel van 1 Terabyte per maand. Kiest u voor een Europese bundel 

dan kunt u putten uit onze datapool. U kunt vooraf een x-aantal GB afnemen voor uw modem of achteraf de verbruikte 

GB’s afrekenen. Ongeacht of u de verbinding recreatief of zakelijk wilt inzetten voor elk type gebruiker hebben we een 

passende databundel.  

Zelf in controle 

Middels ons portaal kunt uzelf realtime zien hoeveel data u gebruikt heeft, op welk netwerk u zit en hoe goed (of 

krachtig) uw signaalwaardes zijn. Geen zin om ons portaal in de gaten te houden, ook dat is geen probleem, al onze 

verbindingen zitten in ons monitoringsysteem, hierdoor krijgt u automatisch bericht als uw verbinding bij een vooraf 

ingestelde verbruiksdrempel passeert. Overigens krijgt u niet te maken met een lage snelheid als uw data op is, er 

wordt in dat geval als u vooraf niet heeft ingegrepen gewoon een extra databundel bijgezet zodat u verder kunt 

genieten van uw verbinding.  

Meer informatie vindt u op www.airinternet.eu  

http://www.airinternet.eu/

