
 

Informatie / inschrijf avond 

Vrijdagavond 16 maart 

Oude Nijkerkerweg 39 
 

De snelheid van het internet is in onze buurt zeer laag. Dit wordt sterk verbeterd wanneer we 

gebruik kunnen maken van glasvezel. Wanneer 50% van de bewoners in ons buitengebied 

zich inschrijft voor het initiatief van "Glasvezel buitenaf", zal de glasvezel worden aangelegd. 

Het percentage aanmelders wordt gemeten op 3 april 2018. Dit is al snel. Dat betekent dat er 

op korte termijn een keus gemaakt moet worden.  

Ook wanneer uw huis te koop staat en u zelf waarschijnlijk geen gebruik gaat maken van de 

komende glasvezel is er een keus. De af/aanwezigheid van glasvezel kan namelijk voor 

kopers een argument zijn om een woning wel of niet aan te kopen.  

Glasvezel aan laten leggen in een later stadium, dus als u niet voor 3 april 2018 heeft 

gekozen voor glasvezel, kost minimaal € 995,-. Dit kan zelfs oplopen tot meer dan € 

3000,- als uw woning verder dan 5 meter van de weg af ligt. Als u wel voor 3 april de 

keuze heeft gemaakt voor glasvezel, dan betaalt u uitsluitend de abonnementskosten en 

geen extra kosten voor aanleg van de glasvezel tot aan uw woning. 

De basis alles-in-een pakketten (internet-telefoon-televisie) van de 5 aanbieders liggen rond 

de € 55,-. Wanneer u kiest voor de maandelijkse betaling van glasvezel komt hier nog € 12,50 

bij. Dat betekent dat u voor ca € 67,50 al snel kan internetten, bellen en televisie kijken. Dit is 

vaak goedkoper dan u nu uitbent voor dezelfde diensten. Ook is het mogelijk alleen "internet 

en bellen" af te nemen als u bijvoorbeeld de schotel voor televisie wilt behouden. Voor deze 

pakketten is het tarief uiteraard lager. In de bijlage zit een situatieschets waar u ook uw eigen 

kosten ter vergelijking kunt invullen. 

Als u nog geen keus hebt kunnen maken en wenst meer informatie, of u wilt inschrijven, dan 

bent u van harte welkom om binnen te lopen op  

vrijdag avond 16 maart tussen 19:00 en 21:00 aan de Oude Nijkerkerweg 39 

Hier zullen aanwezig zijn: Karin Claessens, Koos Gondelach en Jan van de Kraats om, onder 

het genot van een kopje koffie of thee, uw vragen te beantwoorden en/of te helpen bij het 

invullen van de inschrijfformulieren. 


