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In deze whitepaper worden de achtergronden en voordelen van private verbindingen beschre-
ven. Wat zijn private verbindingen eigenlijk? En welke private verbinding is het meest geschikt 
voor jouw organisatie?

DE MEERWAARDE VAN PRIVATE VERBINDINGEN

Terugblik
Lang was het bij proces- en kantoorautomatisering de 
regel dat data en applicaties zoveel mogelijk vanaf de 
eigen omgevingen werden ingezet en beheerd. Servers 
en primaire backups waren op de eigen locatie 
aanwezig. Later volgde de mogelijkheid huurlijnen te 
gebruiken voor extern geplaatste data en 
toepassingen. De hoge kosten van deze lijnen en de 
geringe bandbreedte stonden grootschalig gebruik in 
de weg. Toen breedbandinternet gemeengoed werd en 
de beschikbare bandbreedte toenam, volgde de 
mogelijkheid hier VPN’s voor in te zetten. Oftewel: 
gedeeltelijk afgeschermde communicatie via het 
reguliere internet. Van deze mogelijkheid werd en wordt 
nog steeds veel gebruik gemaakt.
 
De ontwikkelingen rond virtualisatie, cloud en de bijna 
landelijke dekking van breedbandinternet hebben de 
noodzaak voor on-premise architectuur grotendeels 
ingehaald. Bedrijven kunnen nu makkelijk vanuit de 
cloud werken. Off-premise dus. De gebruiker logt vanaf 
de productie- of kantooromgeving via 
breedbandverbindingen in op externe servers.
 
De vraag naar cloud neemt nog steeds toe. En de eisen 
die zakelijke eindgebruikers stellen worden steeds 
hoger. Een van die eisen is de private verbinding tussen 
het kantoorpand of de productiefaciliteit en de server, of 
cloud, in het datacenter. 
 
Wat zijn private verbindingen?
Een private verbinding is, zoals het woord al aangeeft, 
een verbinding die door slechts één organisatie wordt 
gebruikt. Toch blijkt in de praktijk een private verbinding 
wat lastiger te definiëren, want wanneer is een 

verbinding nu echt privé? Als wij het bij Fundaments 
hebben over private verbindingen, dan hebben wij het 
over het gebruik van dark fiber, privéverbindingen op 
ethernetniveau via VLAN’s en tot slot VPN. Hieronder 
bespreken we kort de drie soorten private verbindingen.

Dark Fiber
De term dark fiber wordt gebruikt voor een onbelichte 
glasvezel. Oftewel een glasvezelverbinding waar geen 
actieve apparatuur aan is gekoppeld en waar dus nog 
geen data over ‘vervoerd’ kan worden. Een dark fiber 
kan op aanvraag worden getrokken, waarna er eigen 
apparatuur op aangesloten wordt. Hiermee wordt een 
private verbinding tussen bijvoorbeeld jouw eigen 
locatie en het datacenter waaruit Fundaments opereert, 
gerealiseerd. Omdat jij de enige bent die gebruik maakt 
van deze verbinding, is dit één van de veiligste 
manieren om jouw data naar een andere locatie of cloud 
te krijgen. Het is tevens één van de snelste 
verbindingen. Je hebt tenslotte de gehele verbinding tot 
jouw beschikking en je bepaalt zelf de capaciteit door 
de apparatuur die je aan de dark fiber koppelt. Een snel-
heid van tien gigabit per seconde is hierbij heel normaal.

Dark fiber is dus een zeer veilige, snelle en 
betrouwbare verbinding. Je moet echter wel zelf de 
apparatuur aanschaffen om de dark fiber te belichten.

Voordelen:
• Zeer veilige manier van datatransport.
• Zeer hoge snelheid.
• Zeer betrouwbaar.
• Goed te managen, omdat het een eigen omgeving  
 is.



Nadelen:
• Inflexibel: het is niet makkelijk te verhuizen of te  
 wisselen van provider.
• Hoge aanschafkosten.
• Er is kennis in huis nodig (of moet ingekocht 
 worden) om alles goed aan te sluiten en te 
 onderhouden.

Privéverbindingen op etherniveau via VLAN’s
Een ander soort private verbinding is een privéver-
binding op ethernetniveau via VLAN’s (Virtual Local 
Area Networks). Vanuit jouw organisatie wordt je door 
middel van een glasvezelkabel verbonden met een 
reeds bestaand netwerk van een open en onafhankelijk 
breedbandplatform zoals NDIX. Vanuit daar lift je als het 
ware mee met de al bestaande verbindingen die reeds 
in het netwerk aanwezig zijn. In het hart van het netwerk 
wordt jouw data door middel van VLAN gescheiden van 
de data van de andere gebruikers van het netwerk.

Bij deze vorm van private verbinding hoef je geen dure 
investering te doen, maar betaal je een maandelijks 
bedrag voor het afnemen van een bepaalde snelheid en 
voor het gebruik van de CPE (Customer Premise 
Equipment) die op jouw eigen locatie komt te staan. 
Deze CPE heeft vaak meerdere poorten waardoor je 
bijvoorbeeld ook gemakkelijk internet via glasvezel kan 
afnemen.

Voordelen:
• Omdat er gebruik gemaakt wordt van een reeds  
 bestaand netwerk, is het flexibeler dan een dark  
 fiber. Je kunt makkelijk van provider wisselen binnen  
 het netwerk.
• Gegarandeerde snelheid, omdat er een bekende,  
 vooraf afgesproken overboeking plaatsvindt.
• Geen hoge investeringskosten.
• Er is geen eigen (extra) kennis nodig voor het 
 organiseren en managen van het netwerk.
• Via de CPE kun je ook makkelijk een snelle 
 internetverbinding verkrijgen.
• Betrouwbaar.

Nadelen:
• Het is niet een 100 procent eigen verbinding.
• Je moet op elke locatie een eigen CPE hebben en  
 hiervoor een maandelijks bedrag betalen.

VPN
Een VPN (Virtueel Privaat Netwerk) is een private 
verbinding via het internet. Het is een soort tunnel die 
wordt aangelegd door het internet waar alleen uw data 
doorheen gaat. Deze kan beveiligd worden met een 
gebruikersnaam en wachtwoord, maar ook met een 
SSL-certificaat. Met dit certificaat wordt al het verkeer 
van encryptie voorzien. Met gebruik van een (SSL)-VPN 
kan iemand die zich niet in het interne netwerk bevindt, 
toch verbinding maken met dit netwerk. Dit is vooral 
handig voor mensen die thuis werken.

Van de drie private verbindingen, is VPN de minst 
veilige. Hoewel een VPN beveiligd is, blijft het toch een 
onbekend pad die velen volgen. Een slimme hacker kan 
hier sneller kwaad doen dan op de eerder genoemde 
verbindingen. Een tweede nadeel van deze verbinding 
is dat de snelheid afhankelijk is van het pad dat wordt 
genomen en dus hierdoor steeds weer kan verschillen.

Voordelen:
• Goedkoop.
• Flexibel. Overal waar internet is, is jouw netwerk te  
 bereiken.

Nadelen:
• Er wordt gebruik gemaakt van minder betrouwbaar 
  internet.
• Uw data volgt een onbekend pad.
• VPN is vaak gebaseerd op open source 
 onderdelen zoals SSL. Deze onderdelen zijn de  
 afgelopen tijd meerdere malen negatief in het   
 nieuws geweest wegens gevonden lekken.

Welke private verbinding past het beste bij mijn orga-
nisatie?
Zoals je hierboven hebt gelezen zijn er verschillende 
soorten private verbindingen, waarbij dark fiber het 
veiligst is en VPN het minst veilig. Opvallend is dat een 
hoge mate van veiligheid ook hoge snelheid, 
betrouwbaarheid en kosten met zich meebrengt en juist 
weer een mindere mate van flexibiliteit. En andersom 
geldt hetzelfde: een hoge mate van flexibiliteit geeft 
lagere kosten, maar ook een lagere veiligheid, 
betrouwbaarheid en snelheid.

Welke private verbinding is nu het meest geschikt voor 
jouw organisatie? Dit hangt dus sterk af van de mate 
van veiligheid, snelheid, latency, betrouwbaarheid en 
flexibiliteit die jij wilt. We zien dat bijvoorbeeld in het 
bankwezen veel wordt gekozen voor een verbinding via 
een dark fiber. Dit komt uiteraard door de mate van 
vertrouwelijkheid van de data, maar ook doordat er 
steeds meer eisen worden gesteld aan de latency, denk 
bijvoorbeeld aan high speed trading. Daarnaast zijn er 
ook veel bedrijven die in de cloud werken en daarom 
een hoge snelheid willen, maar zelf niet te veel willen 
investeren. Zij kiezen voor het gebruik van een 
privéverbinding op ethernetniveau via VLAN’s.

Het is ook mogelijk om de verschillende verbindingen 
met elkaar te combineren. Zo kun je een dark fiber 
gebruiken om alle data van jouw organisatie naar de 
cloud te brengen en een VPN gebruiken voor de 
medewerkers die thuiswerken en zo toch op het 
zakelijknetwerk kunnen komen.
 
Praktijkvoorbeeld: voordelen van een private 
verbinding
Jeroen Busschers van Expro IT, partner van Fundaments, 
beschrijft een concrete case waarin een private 
verbinding deel uitmaakte van de totaaloplossing. De 



case maakt duidelijk wat de voordelen zijn van een 
private verbinding voor bedrijven die met 
geautomatiseerde processen en omvangrijke databases 
te maken hebben. Dezelfde voordelen gelden ook voor 
bedrijven uit ander sectoren.
 
Jeroen: “Een van onze klanten is een echt 
productiebedrijf. Wij hebben ervoor gezorgd dat ze 
vanuit de cloud kunnen werken. De data en 
toepassingen staan in een private cloud in het 
datacenter van Fundaments. Dit bedrijf heeft gekozen 
voor een private verbinding met het datacenter van 
Fundaments om drie redenen. Ten eerste wil de klant 
zijn data niet over het gewone internet sturen. Dat vindt 
de klant onveilig en er is geen garantie op de kwaliteit 
van de verbindingen. VPN’s waren dus geen optie. De 
twee reden is dat de klant veel data verstuurt. Daarbij 
gaat het om gewoon dataverkeer en backups die over 
de datacenters van Fundaments verspreid worden. 
Tenslotte heeft dit bedrijf ook een Disaster Recove-
ry-beleid. Dat betekent dat in geval van een storing op 
de oorspronkelijke locatie, de werkzaamheden heel 
snel vanaf een andere plek zijn over te nemen. Dat kan 
alleen als je zeker weet dat je data in het datacenter 
actueel en integer is. Zoiets kun je uitsluitend via een 
private verbinding realiseren en garanderen.”
 
Een andere voor de hand liggende toepassing die door 
het gebruik van private verbindingen steeds verder 
toeneemt, is het werken met remote desktopsessies. 
Niet alleen omdat een private verbinding het prioriteren 
van verkeer mogelijk maakt, maar ook omdat het een 
lagere latency garandeert dan een VPN of reguliere 
internetverbinding. Partners van Fundaments zien hier 
ook veel groeipotentieel. Het beheer van dergelijke 
configuraties geschiedt uiteraard voornamelijk centraal 
en vereist veel minder bezoek op klantlocatie.  
 
Hoe wordt zo’n private verbinding gerealiseerd? 
Private verbindingen vereisen dat er bij de klant op 
locatie een breedbandverbinding voorhanden is die kan 
worden verbonden met het netwerk van Fundaments. 
Hierin speelt de samenwerking van Fundaments met 
een partij zoals NDIX een grote rol. Klanten waarvan de 
VLAN of dark fiber op NDIX kan worden aangesloten, 
kunnen snel toegang krijgen tot het datacenter van 
Fundaments. In gevallen waar dit nog niet mogelijk is, 
of waar er op locatie geen infrastructuur voorhanden is, 
heeft de partner alle ruimte om met zijn klant te bepalen 
wat de beste oplossing is. Fundaments neemt 
nadrukkelijk geen positie in tijdens deze gesprekken, 
maar is uiteraard altijd bereid de partners met raad en 
daad bij te staan. Contact tussen de eindklant en 
Fundaments vindt niet plaats, tenzij de partner daar 
specifiek om vraagt. 

Andere diensten dan de toegang tot het platform van 
Fundaments kunnen, direct bij aanleg en oplevering, 
maar desgewenst ook achteraf, worden geïntegreerd 
met de private verbinding. 

Jeroen Busschers van Expro IT: “Wij zien dat veel van 
onze klanten de businesscase van een private 
verbinding verder optimaliseren als er andere diensten 
bij worden aangeboden. Spraak is iets dat standaard 
niet wordt meegeleverd, maar wel makkelijk is toe te 
voegen. We merken dat klanten de aanvraag voor een 
private verbinding dan ook aangrijpen om direct over te 
stappen van de klassieke telefonie, vaak ISDN30, naar 
VOIP. Daarmee weten ze aanzienlijke besparingen te 
realiseren. Internettoegang is ook iets dat 
vanzelfsprekend met een VLAN te leveren is. En er zijn 
diverse speciale toepassingen en diensten zoals alar-
mering en bewakingssystemen. Wij zorgen ervoor dat 
elk van die toepassingen een eigen stuk van de VLAN 
of dark fiber capaciteit krijgt toegewezen en de juiste 
prioritering krijgt. Een VLAN of dark fiber als private 
verbinding is in dat opzicht echt een enorme verbetering 
voor de klant.” 

Hoe gaat de oplevering van een private verbinding? 
Oplevering van een private verbinding bestaat uit twee 
onderdelen. Bij de klant wordt de lijn op een vooraf 
afgesproken inpandige plek beschikbaar gesteld. Van 
daaruit worden de werkplekken via een router 
aangesloten. Aan de zijde van Fundaments wordt in 
het datacenter de lijn aangesloten op de firewall van de 
partner. 
 
Op de vestiging van de klant kan na oplevering van 
de private verbinding de meeste bestaande hardware 
worden verwijderd. Dit betreft vaak een of meerdere 
fileservers, firewalls en de VPNrouters. Voor de klant 
is vanaf dat moment de zorg om het (laten) beheren 
en onderhouden van veelal legacy systemen verleden 
tijd. In plaats daarvan heeft hij nu een abonnement 
voor de diensten inclusief een hogere beschikbaarheid 
dan voorheen en een betere SLA. De onderliggende 
infrastructuur en gebruikte techniek is altijd up-to-date 
en wordt 24/7 basis gemonitord. 
 
Voor leveranciers zijn klanten die migreren naar werken 
in de cloud in combinatie met private verbindingen 
interessant. De abonnementsstructuur en techniek 
vormen, naast de vaste inkomsten voor het gebruik van 
de VLAN of dark fiber en daarop geplaatste diensten, 
een goede basis voor verdere upsell. Upsell is 
technisch gezien makkelijk uitvoerbaar. Het leveren van 
extra bandbreedte voor de VLAN is bijvoorbeeld in een 
werkdag realiseerbaar. Daarbij is het onderhoud van 
hardware grotendeels verleden tijd. Dat maakt dat de 
leverancier het beheer ook effectiever, want centraal, 
kan uitvoeren.
 
Technische mogelijkheden 
Voor private verbindingen geldt het principe van 
centralisatie. Van bedrijven die meer dan één locatie 
hebben, wordt elke locatie afzonderlijk gekoppeld aan 
het datacenter van Fundaments. Het verkeer tussen de 
vestigingen loopt dus via een datacenter. Directe 



koppeling van locaties onderling heeft een aantal 
nadelen, waaronder overbodig dataverkeer en 
verminderde mogelijkheden tot monitoring. Het wordt 
daarom veelal afgeraden. Het model van centralisatie 
maakt beheer en monitoring door de leverancier een 
stuk eenvoudiger en dat komt de kwaliteit van de dienst 
ten goede.
 
Omdat de data en applicaties altijd in een virtuele server 
of cloudomgeving zijn ondergebracht, hoeft de klant 
zich geen zorgen meer te maken over de impact van 
een onderbreking van de dienstverlening of dataverlies. 
Klanten waarvan data en applicaties in het datacenter 
van Fundaments zijn ondergebracht, kunnen namelijk 
kiezen uit diverse vormen van backups en Disaster 
Recovery. Door de samenwerking met 
interconnectiehub Interxion kunnen de partners van 
Fundaments zelfs garanderen dat de klantdata vanuit 
het eerste datacenter in nog eens drie andere ISO 
gecertificeerde datacenters wordt opgeslagen. Dit 
aanbod is met een traditionele off-premises omgeving 
amper te realiseren. Private verbinding kunnen hierin 
een belangrijke rol spelen. Een partner kan het als 
aanvullende dienst voor de gebruiker inrichten, om zo 
te garanderen dat klantdata altijd sneller en correcter 
tussen werklocaties en het eerste datacenter wordt 
getransporteerd. Dit kan bijvoorbeeld voor duplicatie, 
backup en distributie.
 
Facturatie
Fundaments factureert de private verbindingen altijd aan 
de partner. De factuur is vanzelfsprekend 
gedetailleerd opgesteld. Kosten zoals bandbreedte, 
cpu, ram en volume staan apart benoemd. De partner 
stuurt op basis van deze factuur de eindklant een eigen 
rekening, waardoor de factuurrelatie tussen die twee 
intact blijft. Die scheiding tussen Fundaments, partner en 
eindklant is ook hier strikt doorgevoerd.
 
Private verbindingen als component van een  
totaaloplossing
Voor de partner die zijn klanten helpt een on-premises 
omgeving op een veilige en verantwoorde manier te 
migreren naar een off-premises oplossing, zijn de 
private verbindingen naar het datacenter van 
Fundaments een goede en vooral nuttige aanvulling van 
het portfolio.
 
Voordeel van deze totaaloplossing is dat de partner 
meer kwaliteit kan leveren, omdat het aantal schakels 
in de keten waar hij geen zicht op heeft (maar die wel 
impact kunnen hebben, zoals de werking van de 
reguliere internetverbinding) maximaal afneemt.
 

Voordeel voor de klant is dat hij minder hardware op 
eigen locatie hoeft te hebben en dat het aantal uren 
dat eigen medewerkers kwijt zijn aan onderhoud 
sterk afneemt. Verder is de lagere stroomnota na het 
outsourcen van eigen servers en andere hardware een 
aangename verrassing, helemaal als er ook nog wordt 
over gestapt op thin clients. De klant wordt volledig 
ontzorgd, omdat hij weet dat zijn data en applicaties in 
een goed onderhouden, permanent gemonitorde en 
gecertificeerde omgeving staat opgeslagen. Op die 
manier is het eenvoudig aan de eisen van 
bedrijfscontinuïteit en Disaster Recovery te voldoen. 
 
Conclusie 
Partners van Fundaments helpen hun klanten door hen 
te wijzen op de voordelen van private verbindingen. Zelf 
profiteren partners hiervan omdat de 
totaaloplossing hen beter in staat stelt SLA’s te bieden 
waar de markt echt mee geholpen is en die direct 
bijdragen aan hogere klanttevredenheid. Private ver-
bindingen bieden verder een interessante basis voor 
upsell. 

Meer weten?
Wil je meer weten over private verbindingen? Neem dan 
contact op met het Fundamentsteam via 
info@fundaments.nl of bel naar 088 4227 227. 
Fundaments heeft een partnerprogramma, waar 
staffelkortingen voor de private verbindingen deel van 
uitmaken. We staan je met plezier te woord!

Over Fundaments, expert in clouds
Als onafhankelijke cloudleverancier is Fundaments 
gespecialiseerd in het leveren van hoogwaardige 
cloudinfrastructuur en mission-critical cloud-platforms 
(public, private, hybrid, multi-cloud). Fundaments bouwt 
hiervoor op jarenlange expertise en hoogwaardige 
technologieën van bewezen kwaliteit. Door buiten de 
gebaande paden te denken en technologische grenzen 
te verleggen is Fundaments in staat de beste 
cloudoplossing voor ieder vraagstuk te creëren en staan 
haar cloud-oplossingen voor 100% betrouwbare kwaliteit 
en toekomstbestendigheid.

Onze experts in clouds vertellen u graag meer hierover. 
Neem contact met ons op via info@fundaments.nl of bel naar 088 4 227 227.
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