
“Een abonnement via glasvezel is duurder dan mijn huidige abonnement” 
 In veel gevallen blijkt dat een abonnement via glasvezel niet duurder is dan wat u nu betaalt voor internet, televisie en  

 telefonie. Wij adviseren u om de huidige kosten eens op te tellen en deze te vergelijken met de abonnementen van de  

 glasvezelaanbieders. Heeft u hierbij hulp nodig? Neemt u dan contact op met de lokale dealer in uw dorp of met de  

 dienstaanbieders. Deze vindt u op www.glasvezelbuitenaf.nl

“CIF gaat toch wel glasvezel aanleggen, ongeacht of 50% gehaald wordt” 

 Als 50% deelname niet gehaald wordt, gaat CIF geen glasvezel aanleggen. Heeft u zich wel aangemeld bij een van 

 de dienstaanbieders? Dan vervalt uw aanmelding.

“Ik heb geen glasvezel nodig, ik red me prima”
  Een goede breedbandverbinding is belangrijk, zowel voor nu als in de toekomst. Technologische ontwikkelingen gaan 

door, we staan nog maar aan het begin. 

 Heeft u bijv. een agrarisch bedrijf en wilt u moderniseren en automatiseren om te groeien? Heeft u studerende kinderen  

 die regelmatig werkstukken moeten maken of willen gamen met vrienden? Of hoopt u zo lang mogelijk zelfstandig thuis  

 te kunnen blijven wonen? Dan is een stabiele glasvezelverbinding een must! 

“Ik vind het moeilijk om te kiezen welk abonnement ik moet afnemen en bij  
 welke dienstaanbieder” 
  Voor iedere situatie is er een passend abonnement. Op onze website www.glasvezelbuitenaf.nl vindt u een handige 

keuzehulp. Hier staat in een aantal stappen omschreven waar u op moet letten bij het kiezen van het juiste abonnement. 

Vindt u het zelf lastig om te kiezen? De lokale dealer in uw dorp kan u adviseren. Natuurlijk kunt u ook rechtstreeks 

contact opnemen met onze dienstaanbieders, zij vertellen u graag over de mogelijkheden. 

 

“Het overstappen van dienstaanbieder lijkt me zo’n gedoe”
  De overstap brengt wat rompslomp met zich mee. Maar onze dienstaanbieders helpen 

 u graag om deze overstap voor u zo makkelijk mogelijk te maken, met bijv. de    

 overstapservice. Als u uw overstap nu goed regelt, heeft u er jaren geen omkijken meer    

naar! Ook als u nog een lopend abonnement heeft, kunt u nu uw overstap alvast regelen.   

 Vraag naar de voorwaarden bij onze dienstaanbieders. 

 

De belangrijkste redenen om dit NU wel te doen op een rijtje!  

Heeft u al een abonnement 
voor glasvezel afgesloten? 

www.glasvezelbuitenaf.nl

Particulier

www.buitengewoonglasvezel.nl www.fiber.nl/glasvezel-buitenaf www.solcon.nl/berkelland
T 088 2249 099 T 020 760 50 40 T 088 003 22 22

Bedrijven  

           

www.cbizz.nl/glasvezelbuitenaf www.weserve.nl 
T 088 002 02 00  T 074 760 03 70

Kijk voor meer informatie op hun website of neem telefonisch contact op. 
Zij staan u graag te woord!

ONDERSTEUND DOOR

BERKE L LAND

Kies vóór 
11 juli voor 

een glasvezel- 
abonnement. 


