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Namens de bewoners van de Cattenbroekerdijk verzoeken wij, als bewonerscomité "Leefbaar 
Cattenbroek", u om het onderwerp "aanleg glasvezel Cattenbroekerdijk" als agendapunt voor de 
aankomende raadsvergadering op te nemen en hierover een standpunt in te nemen. De 
toegankelijkheid van snel internet is een actueel onderwerp dat zelfs in het verkiezingsprogramma 
van enkele partijen opgenomen was. 

Algemeen 
Ons is bekend dat telecom een vrije markt sector is en in beginsel geen nutsvoorziening. De prijs 
zou bepaald moeten worden door de vrije markt. Nochtans heeft Gemeente Woerden gemeend zich 
als bestuursorgaan op dit gebied te moeten begeven, door vanaf januari 2017 in een 
samenwerkingsverband met omliggende gemeenten en programmabureau Utrecht-West sneller 
internet in de buitengebieden te willen realiseren . Hiertoe tekenden de wethouders Haring 
(Woerden) en Du indam (Oudewater) op 15 maart 2018 een convenant met Glasdraad en Glasvezel 
Buitenaf. In hoeverre de prijs nu nog bepaald wordt door vrije marktwerking valt te bezien, nu 
Gemeente Woerden zich formeel aan 2 partijen gecontracteerd heeft (die voorts een identieke prijs 
hanteren). Niet bekend is of er voldoende onderzoek heeft plaatsgevonden, in hoeverre Gemeente 
Woerden goed aanbesteed heeft en of er goede voorwaarden zijn geschapen om voldoende 
concurrerende aanbieders te vinden . Wel bekend is dat er in het onderhavige geval slechts 2 
(onnodig dure) aanbieders zijn en dat er in Montfoort-Linschoten gewerkt wordt met een partij (E
fiber), die de aanleg van het glasvezelnetwerk gratis verzorgt voor de belanghebbende huishoudens. 

De Gemeenten Woerden en Oudewater hebben een intentieverklaring getekend, om aanspraak te 
maken op een provinciaal budget voor de aanleg van snel internet in het buitengebied. De heer 
Duindam liet daarbij in de media optekenen: "Anno 2017 kan het niet zo zijn dat bewoners en 
bedrijven verstoken blijven van snel internet. Dat is écht niet meer van deze tijd . Thuiswerken , zorg 
op afstand, digitale onderwijsontwikkelingen, belastingaangifte en soepele digitale communicatie 
moeten ook in onze buitengebieden mogelijk worden," . Wethouder Haring deed er in de Woerdense 
Courant van 21 maart 2018 nog een schepje bovenop: "Een goede internetverbinding is een 
basisbehoefte". 

Daar Gemeente Woerden zich in de praktijk daadwerkelijk bezigt met telecomactiviteiten en zij 
concrete afspraken hieromtrent gemaakt heeft (die haar belanghebbende burgers nu financieel 
dreigen te raken) , ontstaat de indruk, dat de aanleg en het beheer van een glasvezelnetwerk 
classificeert als een nutsvoorziening. Nu de wethouder daarnaast een goede internetverbinding ook 
nog eens onmiskenbaar een basisbehoefte noemt, dient de Gemeente daarin ook te voorzien voor 
haar inwoners, dan wel de zodanige contractpartners te kiezen, dat alle inwoners zonder extra 
kosten gebruik kunnen maken van snel internet. 



Momenteel worden de bewoners van de Cattenbroekerdijk aanhoudend geconfronteerd met 
opdringerige marketing (per post, per mail, per telefoon en laatst zelfs colportage aan de voordeur) 
om vóór 9 juli a.s. te kiezen voor een partij die een (extra) glasvezelkabel voor de Cattenbroekerdijk 
wil realiseren. De kosten van deze aanleg bedragen ruim € 1.800 per aansluiting / huishouden, 
indien gekozen wordt voor betaling in één keer; anderszins ontstaat er voor 15 jaar een 
maandelijkse verplichting van€ 15 (derhalve cumulatief€ 2.700). 
Of Gemeente Woerden met haar convenant de beste/ juiste partijen voor haar inwoners heeft 
gecontracteerd (en daarmee prudent heeft gehandeld) valt te bezien, temeer omdat inwoners in 
Montfoort-Linschoten voor de aanleg van een soortgelijk netwerk helemaal niets hoeven te betalen. 

Opmerkelijk detail is overigens, dat één van de huidige contractspartijen, Glasdraad, op haar 
website vermeldt dat de aanleg van glasvezel gratis is voor huishoudens die nu een coax-aansluiting 
hebben. Maar ook voor die huishoudens moet er toch gegraven worden en een nieuwe 
glasvezelkabel aangelegd worden? Klaarblijkelijk is het dus in voorkomende gevallen wel mogelijk 
om de aanleg van een glasvezelnetwerk gratis aan te bieden. Of moeten de andere 
belanghebbenden in het gebied soms opdraaien voor die kosten? 

Glasvezel Cattenbroekerdijk 
Voorts is het opmerkelijk dat overal in de bebouwde kom van Woerden snel internet beschikbaar is 
behalve op de Cattenbroekerdijk, terwijl deze straat ook onder de bebouwde kom valt. Uit een 
meting via www.speedtest.net/nl blijkt dat er op de Cattenbroekerdijk nu slechts internetsnelheden 
gehaald worden van 11 ,41 Mbps downloaden en 0, 75 Mbps uploaden. Dit zijn internetsnelheden, 
die anno 2018 als absurd laag en evident niet werkbaar worden geacht. 

Opmerkelijk is dat percelen op eiland IV van Waterrijk (o.a. Lomondmeer - vlakbij de Cattenbroeker
dijk) zonder enige moeite bij willekeurige providers een regulier glasvezelabonnement kunnen 
afsluiten. Van aansluitkosten voor infrastructuur is daar geenszins sprake. Het glasvezelnetwerk is 
daar beschikbaar, er kan kosteloos op worden aangesloten. Ook op het aan de Cattenbroekerdijk 
aangrenzende industrieterrein Polanen is glasvezel beschikbaar. 

Uit een Kliq-melding, die gedaan is bij de bouw van de woning aan de Cattenbroekerdijk 12-B, is 
gebleken dat er momenteel in de berm van de Cattenbroekerdijk nota bene al een glasvezelkabel 
van Eurofiber ligt. Enige dilemma daarbij is dat Eurofiber het glasvezel niet aan particulieren 
aanbiedt. Er is dus al wel een latente glasvezelinfrastructuur aanwezig op de Cattenbroekerdijk, 
maar vreemd genoeg is er geen enkele provider die een reguliere, particuliere glasvezelaansluiting 
via de betreffende kabel van Eurofiber kan aanbieden. 

Gemeente Montfoort 
Blijkens de "Glasvezel informatiekrant, special edition Montfoort/ Linschoten" (deels als bijlage bij 
deze brief gevoegd) vindt er momenteel in Montfoort/ Linschoten voor de 2e maal een soortgelijk 
verglazingstraject plaats. Aldaar wordt het glasvezelnetwerk aangelegd door contractspartij E-fiber. 
Het wezenlijke verschil met Woerden is dat de aanleg van het glasvezelnetwerk ook voor 
buitengebied in Montfoort / Linschoten gratis aangeboden wordt. Enige vereiste aldaar is een 
deelname van 40%, waarbij de deelnemers verplicht zijn een abonnement van minimaal een jaar af 
te nemen bij één van de 2 providers, TriNed en Tweak. De kosten van de aanleg van de betreffende 
glasvezelinfrastructuur worden in dit geval betaald door de 2 providers. Voorts zijn deze 2 providers 
in staat om tegen dezelfde prijzen véél hogere snelheid aan te bieden dan de providers via 
Glasdraad en Glasvezel Buitenaf. Zo kunnen zijn voor€ 55,95 per maand een snelheid van 1.000 
Mbps aanbieden, waar ons via de providers van Glasdraad en Glasvezel voor die prijs slechts 150 
Mbps wordt aangeboden. Alles overziende lijkt het verglazingstraject van Montfoort-Linschoten via 
E-fiber beter én substantieel voordeliger voor de belanghebbenden. Info over dit traject is 
verkrijgbaar via www.e-fiber.nl en/of via mevr. Mr. P. van Hartskamp-De Jong, Burgemeester van 
Montfoort. 
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Samengevat 
Samengevat kan het toch niet de bedoeling zijn dat: 

1) De bewoners van de Cattenbroekerdijk ruim€ 1.800 per huishouden zouden moeten betalen 
voor de aanleg van een infrastructuur, waar andere inwoners van Woerden daar niet voor 
hoeven te betalen; 

2) De bewoners van de Cattenbroekerdijk moeten betalen voor de aanleg van een infrastructuur 
van een glasvezelnetwerk, terwijl er nota bene al een glasvezelkabel in hun straat aanwezig 
is; 

3) Gemeente Woerden een convenant sluit met slechts een tweetal partijen, waarbij haar 
bewoners genoodzaakt zijn om ruim€ 1.800 voor de aanleg van het glasvezelnetwerk te 
betalen, terwijl er ook partijen in de directe omgeving werken (een paar honderd meter 
verderop, nota bene op de Cattenbroekerdijk - aan de Linschotense zijde van de A 12) die 
een soortgelijk glasvezelnetwerk gratis aan belanghebbende huishoudens aanbieden. 

Concreet verzoek aan Gemeente Woerden 
Namens de belanghebbende bewoners van de Cattenbroekerdijk doen wij een beroep op gelijke 
behandeling. Als straat binnen de bebouwde kom, willen wij ook kosteloos voorzien worden in een 
goede infrastructuur voor snel internet. 

Wij verzoeken Gemeente Woerden om zodanig te faciliteren, te subsidiëren en/of te bemiddelen met 
(extra) glasvezelaanbieders, E-fiber en/of Eurofiber, dat alle geïnteresseerde bewoners van de 
Cattenbroekerdijk (inhoudende de woningen vanaf de Margrietschool tot de brug over de Rijksweg 
A 12) zonder kosten van aanleg van de infrastructuur, toegang krijgen tot glasvezel. Waar mogelijk 
zou het fijn zijn als Gemeente Woerden in contact treedt met E-fiber en deze partij verzoekt in ons 
verglazingstraject deel te nemen. 

Ingeval van litigieus handelen door Gemeente Woerden , door een samenwerking aan te gaan met 
onnodig dure contractpartners, dient de hierdoor ontstane schade niet voor rekening van de 
belanghebbende inwoners te komen. Derhalve verzoeken wij Gemeente Woerden zodanige 
maatregelen te nemen, dat de bewoners van de Cattenbroekerdijk een gratis glasvezelnetwerk 
wordt aangeboden, waar mogelijk op vergelijkbare wijze zoals in Montfoort-Linschoten / via E-fiber. 

Omdat de deadline van 9 juli 2018 snel nadert en nader onderzoek naar goedkopere mogelijkheden 
door de belanghebbenden gewenst is verzoeken wij Gemeente Woerden om zodanige maatregelen 
te treffen , dat de betreffende deadline van 9 juli 2018 met minimaal 3 maanden te verruimd wordt. 

Wij verzoeken de Gemeenteraad om aangaande de glasvezelaansluitingen op de Cattenbroekerdijk 
een standpunt in te nemen, het college van B&W de nodige acties uit te laten voeren en ons tijdig te 
informeren wanneer dit onderwerp / deze brief op de agenda behandeld wordt en hoe de 
besluitvorming hieromtrent verder verloopt. Indien gewenst/ voor zover mogelijk zijn wij gaarne 
bereid om de inhoud van deze brief middels spreektijd op de vergadering mondeling toe te lichten. 

We kijken uit naar een reactie binnen een zodanig redelijke termijn , dat de uitkomst tijdig naar de 
bewoners van de Cattenbroekerdijk gecommuniceerd kan worden en zij daarna nog voldoende tijd 
hebben om een afgewogen beslissing hierin te nemen. De reactie kan worden verzonden naar 
Bewonerscomité Leefbaar Cattenbroek 

Voor het geval deze brief op de uw site 
rzoek ik u (onder verwijzing naar de A.V.G.) mijn contactgegevens te 

ghebbenden van de Cattenbroekerdijk 

Bewonerscomité Leefbaar Cattenbroek 

bestuurslid 
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GLASVEZEL info rm ati e krant 
--- . 

SPECIAL EDITION MONTFOORT/ LINSCHOTEN 

1NU GRATIS 
;> aansluiting bij 

40% deelname! 

Uw huis opeens een paar 
duizend euro meer waard! 

M'n oma dacht dat ze al 
glasvezel had, · .. 

maar het bleek om 
glasvezelbehang te gaan ... ! 

Montfoort: 
laat deze tweede kans NIET glippen! 

zoals bekend heeft de eerste poging van E-Fiber om 40% van de huishoudens onder 

contract te krijgen bij één van hun twee provide~. TriNed en Tweak, niet het beoogde 

resultaat behaald. Het is bij ongeveer de helft gebleven en daarmee leek de kans 

verkeken dat in Montfoort glasvezel wordt aangelegd. Er is nu echter een herkansing! 

Mocht u vanwege eerdere bezwaren besloten hebben om niet over te stappen op 

glasvezel tees dan dit krantje toch even door want veel bezwaren of twijfels van destijds 

worden met nieuw genomen maatregelen weggenomen of afgezwakt. Voor eind mei 

moet het nu lukken! Montfoort/Linschoten: Laat deze tweede kans NIET glippen! 

wat is er gebeurd en wie voert er nu eigenlijk campagne •.. -1 

Er is een aantal Montfoorters opgestaan, die naar E-Fiber zijn gestapt 

en hebben voorgesteld dat wij -als Montfoorters en Linschotenaren 

onder elkaar- een vern ieuwde campagne willen voeren omdat we gewend zijn hier 

onze eigen boontjes te doppen en de campagne van E-Fiber, 

die tot op heden in algemene bewoordingen werd gevoerd, te weinig resultaat 

heeft opgeleverd . 

E-Fiber heeft hier positief op gereageerd en dus ligt de bal nu in eerste instantie bij 

ons allen in Montfoort. Wij hopen met de informatie in deze krant te verduidelijken 

waarom wij zoveel waarde aan een glasvezelnetwerk voor onze gemeente hechten. 

Hans Elzas en Theo van Kortenhof 

De toekomst, de toekomst, de toekomst ... 
over welke toepassingen hebben we het 
dan eigenlijk? 

zie pagina 4, 5 en 6 

e+1 be r Een nieuwe vrijheid. www.e-fiber.nl 
- -·· "'- -:~. 
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Aanleg glasvezelnet in 
Montfoort is unieke kans! 

Het AD plaatste half december een groot artikel 

in de krant onder de kop: Waarom de aanleg van 

glasvezel in' Nederland stokt. Daaronder de tekst: 

Doordat KPN en Ziggo liever hun bestaande koper- en 

kabelnetwerk uitbuiten dreigt de aanleg van supersnel 

glasvezelinternet tot stilstand te komen. Waarom 

miljoenen euro's investeren als je nu nog bergen 

geld verdient aan je bestaande netwerk? KPN en 

Ziggo zeggen wel te investeren in glasvezel maar dat 

houdt op bij de straatkasten. De woningen ze lf blijven 

verstoken van glasvezel en de daarbij behorende 

topsnelheid . 

KPN en Ziggo investeren vooral in 

compressietechnieken in plaats van in glasvezel. 

Het AD noemt dat het oplappen van het verouderde 

netwerk! Met glasvezel zij n in ternetsnelheden 

mogelijk van 1.000 Mbit/s. Een snelheid waar veel 

consumenten nu nog geen behoefte aan hebben. 

Maar dat gaat snel veranderen . Het aantal internet 

toepassingen neemt razendsnel toe. Vergelijk het met 

de ontwikkelingen van mobiele telefonie en later 

met mobiel internet. Ongeveer 10 jaar geleden kwam 

de eerste smartphone op de markt. Nu kunnen we 

niet zonder. 

De aanleg van een glasvezelnetwerk is duur, maar 

door het snel toenemende aantal toepassingen 

(App's!) wordt het toch lonend. Daarom durft een 

bedrijf als E-fiber te investeren in glasvezelnetwerken. 

Ons gemeentebestuur heeft als eis gesteld dat ook 

de buitengebieden verglaas moeten worden. Wij 

vinden dat een goede zaak. we hebben daarmee in 

de gemeente Montfoort een unieke kans om op korte 

termijn te beschikken over een glasvezelnetwerk. 

Staat uw vraag hier niet bij? 
Stuur dan een email naar info@e-fiber.nl 
en ontvang een persoonlijk antwoord! 

Moet ik mijn binnenhuisbekabeling zelf aanpassen? 

Is de aanleg van glasvezel van E-Fiber gratis? 

wordt er in de tuin gegraven? 

Hoe wordt de aansluiting afgemonteerd? 

Wordt mijn woning of bedrijfspand voorzien van glasvezel? 

waarom legt E-Fiber glasvezel aan? 

Hoe weet ik welke aannemer de aanleg in mijn straat verzorgt? 

Waar komt de aansluiting? 

Hoe word ik op de hoogte gesteld van de planning? 

Moet ik nieuwe binnenhuisbekabeling aanleggen? 

Kan ik op een later moment glasvezel laten aanleggen? 

Moet ik een contract afsluiten voor een glasvezelaansluiting? 

Waar komt de glasvezelaansluiting mijn woning binnen? 

Legt E-Fiber zelf glasvezel aan? 

Hoe lang duurt de aanleg van één straat? 

Wat kosten de glasvezelproducten van E-Fiber? 

Wat is glasvezel en hoe werkt het? 

Ik woon buiten het E-Fiber-gebied, kan ik glasvezel krijgen? 

Hoe snel is het glasvezelJletwerk? 

Ik wil alleen internet. Kan dat? 

Krijg ik met glasvezel ook Interactieve Televisie? 

Hoe werkt een glasvezelnetwerk? 

Laten we snel beginnen in Montfoort 
met de aanleg van glasvezel! 

Jouw persoonlijke aansluiting 
Misschien heb je van je kabelmaatschappij gehoord datje al glasvezel hebt. Dat 

klopt helaas niet. Het laatste deel van het netwerk, dat van de straat tot in jouw 

woning loopt, is bij de kabelmaatschappij namelijk van coax- of koper. En dat beperkt 

de mogelijkheden en de snelheid enorm. Straks krijg je jouw eigen persoonlijke 

glasvezelaansluiting . Die hoef je niet te delen met de rest van de straat en zo kun je 

genieten van de snelheid, stabiliteit en betrouwbaarheid van écht glasvezel. 

Het traditionele 
kabelnetwerk 

Zo gaat het 
straks worden 

Krijg ik automatisch digitale televisie bij de overgang naar glasvezel? 

Waarom zou ik nu voor glasvezel kiezen? 

Je deelt jouw kabel met de buurt Jouw eigen pen;oonlijke glasvezelkabel 

Welke abonnementen biedt E-Fiber aan op glasvezel? 

Welke producten kan ik ontvangen over glasvezel? 

waar kan ik mij aanmelden voor een glasvezelabonnement? 

Hoe lang gaat het glasvezelnetwerk mee? 

Waarom zou ik glasvezel nemen als er een 4G of SG verbinding is? 

www.e-fiber.nl 



Vergelijking KPN, Ziggo, Tweak en TriNed 
Alle providers bieden 3 in lpakketten. 
Een vergelijk van de belangrijkste punten: 

Download Mbit/s 

Upload Mbit/s 

Snelheidsgarantie? 

aantal tv zenders 

vast telefoonnr. 

Kosten per maand 

Download Mbit/s 

Upload Mbit/s 

Snelheidsgarantie? 

Aantal tv zenders 

Vast telefoonnr. 

Kosten per maand 

Opmerkingen: 

KPN basispakket 

tot40 

tot 4 

neen 

60 (30 HD) 

ja 

€ 49,-

KPN Internet 

(meest gekozen) 

tot 80 

tot 8 

neen 

60 (30 HD) 

ja 

€59,-

Ziggo startpakket 

40 

4 

Neen 

77 (36 HD) 

Ja 

€ 47,50 

Ziggo Complete TriNed basis 500 Tweak Compleet 

(meest gekozen) (meest gekozen) (meest gekozen) 

200 500 1 000 

20 500 1.000 

neen ja ja 

77 (36 HD) 98 (35 HD) 81 (34 HD) 

Ja ja ja 

€ 62,50 € 56,- € 55,95 

Alle providers bieden extra tv produáen aan als extra zenders, opnemen, live pauzeren, begin gemist enz. De meeste tegen meerpriJS. 

KPN geeft niet voor niets aan tot 40 Mbit/s. In Montfoort en Linschoten blijkt het vaak veel minderte zijn, zeker in de buitengebieden. 

Het pakket KPN Internet is voor de meeste inwoners van Montfoort niet beschikbaar. 

TnNed kan desgewenst tegen meerprijs ook lOOOMbit/s aanbieden 

u kunt zelf met www.speedtest.net/nl testen of uw huidige provider de bandbreedte waarvoor u betaalt waarmaakt. Bij alle providers kan je met behoud van je telefoonnummer een 

vaste telefoonaansluiting krijgen. 

Even voorstellen! 
Ik ben Paul van Wanrooij en ben de trotse directeur van 

glasvezelprovider Tri Ned. De oorsprong van TriNed gaat 

terug tot het jaar van onze oprichting, 19 jaar geleden. 

Wij leveren met ons team sinds 2014 onze internet-, 

televisie- en telefoondiensten via het glasvezelnetvverk 

van E-Fiber. Dagelijks sluiten onze installatiemonteurs 

tientallen nieuwe klanten aan via glasvezel. 

Kwaliteit en bereikbaarheid zijn bij TriNed dagelijks 

belangrijke aandachtpunten. Dagelijks hebben wij met 

honderden klanten contad, vaak telefonisch, maar 

steeds vaker ook via Face book of MijnTriNed. Wachten 

is altijd vervelend, maar met een gemiddelde wachttijd 

bij onze telefonische klantenservice van slechts 51 

seconden hoeft dit bij TriNed nooit lang te duren. 

5ew~ 
TRINED 

www.e-fiber.nl 

Wij zijn zelf overtuigd van de kwaliteit en stabiliteit 

van onze diensten en daarom durven wij toekomstige 

abonnees in Montfoort en Linschoten een unieke 

tevredenheidsgarantie aan te bieden! U kunt met deze 

tevredenheidsgarantie zelf vaststellen dat wij goede 

diensten leveren en wij het vertrouwen waard zijn 

Leveren wij niet wat wij u hebben beloofd dan kunt het 

abonnement bij TriNed direct in de eerste maand weer 

opzeggen. Als extra cadeautje krijgt elke nieuwe klant 

de eerste maand ook nog volledig gratis en sluit onze 

installatiemonteur uw eigen computer en uw televisie 

kosteloos voor u aan . 

Met deze uitgestoken hand hopen wij u als nieuwe 

klant voor eind mei 2018 

bij TriNed te mogen 

verwelkomen! 

Met vriendelijke groet, 

Paul van Wanrooij 
Directeur 



Glasvezel: 
een maand gratis proberen! 
Gooi geen oude schoenen weg voordat... 

wanneer je overstapt naar een nieuwe provider, is er dan nog wel een weg terug 

wanneer het allemaal niet goed werkt? Een serieuze vraag lijkt ons 

we horen regelmatig dat de inwoners van gemeente Montfoort best wel 

geinteresseerd zijn in een glasvezelaansluiting, maar huiverig zijn om op te zeggen 

bij de huidige provider. Veel mensen in Monfoort zijn de slechte ervaringen, die ze 

destijds hebben gehad met hun huidige/vorige provider, nog niet vergeten. Straks zit 

ie weer met een niet goed werkende installatie, en dan? 

Daar heeft E-Fiber samen met TriNed iets op bedacht. Zij hebben namelijk het volste 

venrouwen in de kwaliteit van de diensten die ze leveren. Anderzijds begrijpen ze 

ook de terughoudendheid hier in Montfoort. 

Om u extra zekerheid te bieden kunt u gebruik maken van een extra garantie: u mag 

een maand gratis uitproberen of de diensten van uw nieuwe provider goed werken. 

Desgewenst kunt u deze maand uw huidige abonnement behouden om op terug te 

vallen indien dit nodig is. 

Deze mogelijkheid is uniek in glasvezellanden speciaal voor Monfoort/Linschoten in 

het leven geroepen. Er zijn echter wel een tweetal voorvvaarden aan verbonden : 

Wilt u meer weten? 

Bel 030 - 2251901 of stuur een e-mail naar info@e-fiber.nl 

U dient eerst een contract af te sluiten bij Tri Ned . Wanneer uw installatie 

de eerste gratis maand goed blijkt te werken gaat het contract automatisch 

over naar een regulier contract van 12 maanden. 

Indien blijkt dat de oorzaak van een (gedeeltelijk) niet goed werkende 

dienst aan uw huisnetwerk ligt is er geen reden voor ontbinding 

van het contract . 

Om problemen binnenshuis te voorkomen zijn de belangrijkste punten voor een juiste 

bekabeling in een apart kader samengevat! 

Nog steeds niet overtuigd? 
Wij kunnen niet genoeg benadrukken dat u heel veel plezier zult gaan beleven 

aan uw glasvezelaansluiting. Oeze krijgt u bij cfeelname van 0% nota bene gratis! 

Met deze ingebouwde garantiemaand hopen wij eventuele laatste twijfels weg te 

nemen! 

e-Hber Een nieuwe vrijheid. 


