Wat gaat glasvezel mij nu kosten?
Om een goed vergelijk te kunnen maken tussen de kosten van uw huidige abonnement en
de kosten voor glasvezel, kunt u gebruikmaken van het onderstaande stappenplan.
Wat betaalt u nu?
Breng in kaart welke diensten u nu gebruikt en welke kosten u nu betaalt. Om een goede
vergelijking te maken, dient u daarbij rekening te houden met:
• De internet-, televisie- en telefonieabonnementen die u heeft.
• De variabele kosten voor bijvoorbeeld belminuten.
• Aanvullende pakketten en opties, zoals multimediafilters, zenderpakketten en belbundels.
Hieronder hebben we een voorbeeldsituatie opgenomen. Daarin zijn de kosten
weergegeven die men nu betaalt voor televisie/internet/telefonie en de kosten voor een
glasvezelabonnement. Omdat het een voorbeeldsituatie betreft, zullen er mensen zijn die
meer betalen en ook meer diensten afnemen. Ook zullen er situaties zijn waarin men minder
betaalt en minder diensten afneemt. In de praktijk blijkt dat men niet duurder uit hoeft te
zijn, ondanks de vastrechtvergoeding.

Welke wensen heeft u?
Bepaal de minimale eisen waaraan de diensten en uw toekomstige aanbieder moeten
voldoen. Denk daarbij eerst aan de mogelijkheden van de diensten, zoals internetsnelheden.
Daarna bepaalt u welke optionele diensten u wilt, zoals een belbundel en het
opneempakket.
Vergelijk dit met het aanbod via glasvezel.
Vergelijk uw wensen met het aanbod van glasvezelabonnementen van de dienstaanbieders.
Een overzicht van de dienstaanbieders vindt u op onze website: www.glasvezelbuitenaf.nl/
deelgebied/vallei-veluwe-midden. U kunt ook de verschillende pakketten met elkaar
vergelijken, via www.helloworldglasvezel.nl. Heeft u behoefte aan een persoonlijk advies,
neem dan contact op met de lokale verkopers in uw omgeving.
Kies!
Kies voor het abonnement dat het beste bij uw situatie past en geef aan hoe u de vastrechtvergoeding wilt betalen. Voor beide kunt u terecht bij de dienstaanbieder. U kunt deze
vergoeding afkopen, dan betaalt u €1600,-. Een maandelijkse vergoeding is ook een optie.
U betaalt dan, naast het abonnement, maandelijks €12,50 zolang uw contract bij de
dienstaanbieder loopt.

