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Deurne krijgt glasvezel!
Het gaat gebeuren! Door de succesvolle inzet van inwoners,
de gemeente en de providers kan iedereen in Deurne
binnenkort genieten van razendsnel en betrouwbaar
internet zonder haperingen. De werkzaamheden voor de
aanleg van het glasvezelnetwerk zijn begonnen. Een grote
klus, want tijdens deze werkzaamheden worden er circa
15.000 aansluitingen gerealiseerd.
De komende tijd gaan we langs om alle huizen en bedrijven,
zowel in de kernen als in het buitengebied, te schouwen. Dit
betekent dat er een monteur langs komt om, in overleg
met de bewoners, te bepalen waar de glasvezelaansluiting
komt. Meestal is dit in de meterkast. De aanleg van het
nieuwe glasvezelnetwerk doen wij samen met aannemer

Planning Deurne

Spitters. In deze krant lees je meer over hoe de aanleg in zijn
werk gaat. Inwoners die zich nog niet hebben aangemeld
kunnen nog steeds profiteren van een gratis aansluiting op
het glasvezelnetwerk. Het enige wat je hoeft te doen is een
abonnement afsluiten bij één van de vijf providers. Het
aanbod van providers Tweak, TriNed, Multifiber, Glasnet en
SNLR kan je vergelijken via de Keuzehulp. Ook voor onder
nemers is er volop keuze en maatwerk beschikbaar.

januari - april 2019

Bekijk welk pakket het beste bij jouw wensen past met de
handige Keuzehulp op iedereenglasvezel.nl/keuzehulp

Alle huizen en bedrijven worden voor 1 mei 2019 bezocht
door onze schouwers. De bewoner krijgt hier vooraf
schriftelijk bericht over.

Iedereen Glasvezel App
Wil je op de hoogte blijven van de meest recente ontwikkelingen en de
actuele status rondom de aanleg? Download dan de Iedereen Glasvezel
App in de App Store of in de Google Play Store.

mei 2019
In mei gaat de schop de grond in en starten de
graafwerkzaamheden. De gedetailleerde planning wordt
bekend gemaakt op iedereenglasvezel.nl/deurne

iedereenglasvezel.nl

Nog even en
Deurne heeft
glasvezel…

We
gaan
hard!
E-Fiber legt glasvezelnetwerken aan zodat iedereen
in Nederland gebruik kan maken van glasvezel. Dat
is immers hard nodig. We gebruiken met z’n allen
steeds meer data en een snelle betrouwbare
internetverbinding is daarvoor onmisbaar. E-Fiber
werkt er hard aan om dit mogelijk te maken. Zo ben
je straks verzekerd van razendsnel internet.

De glasvezelkabels worden onder de grond ingeschoten, de voortuin hoeft dus niet open.

“Dit is de infrastructuur
van de toekomst”
Marien Tielemans woont in de gemeente Boekel
en werd een paar jaar geleden aangesloten op
het E-Fiber glasvezelnetwerk. Hiervoor had hij te
kampen met slecht internet, dus hij hoefde niet
lang na te denken om zich in te schrijven: “Ik was
direct om“.
Voor Tielemans was een instabiele verbinding via een
coaxkabel de gewoonste zaak van de wereld. Om vanuit
huis te werken gebruikt hij de telewerkoptie waarbij
hij inlogt op het systeem van de zaak. Tielemans: “Bij
het inloggen merkte ik bijvoorbeeld al snel dat de
toets haperde. Drukte ik nog een keer, dan startte het
systeem ineens twee keer op. Ons internet was gewoon
belabberd. Het ging met horten en stoten.”
Haarscherp beeld
Wat betreft televisiekijken had Tielemans in het verleden
weinig klachten. Toch merkt hij met een glasvezelkabel
een groot verschil. “Als je aangesloten wordt op een
glasvezelnetwerk stap je automatisch over op HDbeeld.“ zegt hij. “Qua beeldkwaliteit is dit een verschil
van dag en nacht!“
Aanleg van glasvezel
Over de inschrijfprocedure en aanleg van het netwerk
is hij ook positief. Zijn provider gaf hem hulpmiddelen
om het abonnement gemakkelijk over te zetten.
Toen de gemeente genoeg inschrijvingen behaalde,
begonnen de werkzaamheden. Dat begint bij het
schouwen, waarbij samen gekeken wordt waar het
glasvezelmodem in de woning geplaatst moet worden.
“We konden zelf aangeven waar we de aansluiting
wilden hebben. In mijn geval paste hij prima in de
meterkast.“

Ondergronds
Glasvezelkabels worden onder de grond ingeschoten, dus
Tielemans ervoer vrijwel geen overlast van de aanleg. “Ik
heb best een grote tuin aan de straatkant en ik vroeg me af
hoe ze dat zouden doen.” zegt hij. “Ze hebben een gaatje
in de grond bij de straat gemaakt en een gaatje bij mijn
huis. Met een speciaal apparaat trekken ze de kabel zo
onder de grond door. Er kwam geen sleuf aan te pas.”
Steeds meer mogelijkheden
Inmiddels maakt Tielemans al een tijd gebruik van het
E-Fiber glasvezelnetwerk en kan hij niet meer zonder:
“Als je in de auto rijdt wil je toch ook liever over een
goede weg rijden, dan over een zandweg hobbelen?
Het is gewoon ontzettend fijn om nu eindelijk een goede
infrastructuur voor het internet te hebben. Bovendien zijn
er zoveel diensten die gebruik maken van internet, zoals
thermostaten en slimme meters. Dat draadje wordt steeds
belangrijker.”

Online
keuzehulp
Nog geen glasvezelabonnement?
Vergelijk dan alle providers met
elkaar en kies zo het abonnement
dat bij je past. Doe de keuzehulp op
iedereenglasvezel.nl/keuzehulp

Internet is een blijvertje, dat weten we inmiddels allemaal. En we
weten ook dat glasvezel de snelste manier van internetten biedt.
Snel internet is allang geen luxe meer. Hoe belangrijk is het niet dat
we gebruik kunnen maken van een betrouwbaar netwerk met een
enorme capaciteit? Glasvezel is het antwoord om gegarandeerd
snel te kunnen internetten. Daarnaast kijk je televisie in de
allerhoogste Ultra HD kwaliteit (4K) en binnenkort zelfs in Super
Ultra HD kwaliteit (8K).
Internetten via glasvezel is een nieuwe vrijheid. Om te kunnen doen
wat je wil. Wanneer je wil. En… bij wie je maar wil. Want je bent vrij
om te bepalen bij wie je straks internet, tv of telefonie afneemt.
Glasvezel is een ‘open’ netwerk met meerdere aanbieders. Zo kies je
altijd de provider bij wie je je het meeste thuis voelt.
E-Fiber onderscheidt zich door bij de aanleg de buitengebieden ook
‘mee te nemen’. Vanwege hoge graafkosten worden huizen en
bedrijven die zich niet in een stads- of dorpskern bevinden, nogal
eens overgeslagen. Maar dat is nu verleden tijd.

Zij maken
het mogelijk
in Deurne!
Een glasvezelnetwerk aanleggen doe je niet alleen.
E-Fiber werkt in Deurne samen met Spitters.
Spitters is een multidisciplinaire onderneming en gespecialiseerd in
het aanleggen, onderhoud en beheer van telecom infrastructuren. Bij
de aanleg maken ze gebruik van slimme automatisering. Zo kunnen
de medewerkers op locatie altijd de meest recente tekeningen
tot in detail bekijken. Niet op papier, maar digitaal op hun tablet.
Daardoor weten ze altijd de exacte locatie van de kabels te vinden.
Eventuele correcties kunnen ze meteen in het systeem aanpassen.
Dat werkt wel zo prettig en efficiënt.
Spitters heeft veel ervaring met de aanleg van glasvezel. Het bedrijf
heeft inmiddels al meer dan 75.000 woningen aangesloten op het
glasvezelnetwerk.

De aanleg in 6 stappen
In Deurne is de aanleg van het glasvezelnetwerk in volle gang. We doen ons uiterste best om de overlast zoveel mogelijk te beperken en
ruimen alles weer netjes op. Benieuwd hoe dit eigenlijk in zijn werk gaat? We leggen het proces graag even stap voor stap uit.

1

Ontwerp

Onze partner-inaanleg, Spitters, maakt
vooraf een compleet
ontwerp van het
netwerk zodat alle
woningen en bedrijven
aangesloten kunnen
worden.
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Graafwerkzaamheden

Om alle woningen aan te sluiten op het
glasvezelnetwerk moeten we bijna
in alle straten graven. Binnen een
dag is de straat weer dicht en heb je
weer netjes toegang tot je woning.
Je tuin blijft gespaard, want tijdens
de tuinboring schieten we de kabel
onder de grond door naar de gevel
van je huis.

2

Voorbereiding

Tijdens het schouwen wordt elke woning door
de medewerkers van Spitters bezocht. In overleg
wordt er bepaald waar de glasvezelaansluiting
komt. Meestal is dit in de meterkast. Ook wordt
de locatie van de tuinboring bepaalt. We maken voor
deze schouwing een afspraak. Mocht het tijdstip jou niet
uitkomen, dan kun je contact opnemen met Spitters voor
een nieuwe afspraak.

5

Monteren huisaansluiting

De monteur van Spitters trekt
vervolgens de glasvezelkabel je
huis in. Meestal via de kruipruimte
of kelder. Vervolgens wordt
de glasvezelaansluiting op de
afgesproken plek geïnstalleerd. Nu
ben je nog één stap verwijderd van
razendsnel internetten...

Genieten van je
glasvezelaansluiting?
Elk adres in Deurne krijgt standaard een
aansluiting. Gratis. Ook als je helemaal niet van
plan bent om glasvezel te gaan gebruiken. Nu
denk je wellicht, maar dan hoef ik ook die
aansluiting niet. Dit raden we niet aan. Want
als je over een jaar of wat wel klaar bent met
dat trage internet, dan is het een stuk duurder
om alsnog een aansluiting te laten plaatsen.
Ga maar na… De straat moet dan speciaal open,
er moet een monteur komen, voorrijkosten,
materiaal, arbeidsloon. Nu doen we alles in
één. Voor ons handig, en jou kost het niets.
Maar je bent en blijft een vrij mens. Geen
glasvezel is ook een keuze.
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Natuurlijk wil ik g
 lasvezel
Kijk! That’s the spirit... Dan heb je nog wel
een glasvezelabonnement nodig. Heb je
die nog niet afgesloten? Sluit dan snel een
abonnement af bij de provider die het
beste bij je past. In Deurne zijn TriNed,
Tweak, MultiFiber, Glasnet en SNLR partijen
die diensten over glasvezel aanbieden.
Op pagina 4 vind je een overzicht van het
aanbod van de providers.
Heb je hulp nodig bij het kiezen?
Gebruik dan de handige Keuzehulp op
iedereenglasvezel.nl/keuzehulp

1.000 Mbit

Plaatsen glasvezelcentrale

Voor aanvang van de
graafwerkzaamheden worden
er in de buurt glasvezelcentrales
geplaatst. In deze centrale
hangt alle belangrijke
apparatuur en komen de
vezels van iedere woning
bij elkaar.
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Aansluiting door provider

De monteur van jouw glasvezelprovider
zorgt dat de bestelde diensten worden
geïnstalleerd. De router wordt opgehangen
en gekoppeld aan je computer en vaste
telefoon. En het wifi-signaal? Die zendt de
router direct uit. De ethernet- of coaxkabel
voor de tv-ontvanger ligt er vaak al. Zo niet,
dan kan de monteur deze in veel gevallen
aanleggen.

Helm Verhees is wethouder van de gemeente Deurne en heeft
onder anderen glasvezel in zijn portefeuille. “De aanleg van
glasvezel is een langgekoesterde wens in de gemeente Deurne. De afgelopen jaren is er veel over gesproken. Met name de
inwoners uit ons buitengebied vroegen mij vaak: ‘Helm, wanneer
komt er glasvezel?’. In het verleden heeft een plan voor glasvezel in
Deurne het niet gered. Nu is het wel zo ver. Met E-Fiber is er een partij
gekomen die in de hele gemeente Deurne glasvezel gaat aanleggen. En
dat allemaal zonder dat onze inwoners en ondernemers aansluitkosten
hoeven te betalen.”
De wethouder is erg verheugd met het resultaat van de g
 lasvezelcampagne:
“Dat betekende een mooi begin van 2019! Ik bedank onze inwoners en
iedereen die zich hiervoor heeft ingezet. Bij de aanmelding zal mogelijk
niet iedereen het zich gerealiseerd hebben, maar hierdoor hebben we
er samen voor gezorgd dat het glasvezelnetwerk in de hele gemeente
wordt uitgerold. Of zoals Neil Armstrong ooit zei: een kleine stap voor de
mens, een grote sprong voor de mensheid.”
Wethouder Verhees vindt het van belang dat iedereen in dit digitale
tijdperk een goede toegang heeft tot het internet. “We doen steeds meer
digitaal: kleding bestellen, reizen boeken, internetbankieren. Dit geldt
ook voor (agrarische) ondernemers. Ook wij als gemeente bieden onze
diensten steeds meer digitaal aan. Dan is het van belang dat al onze inwo
ners ook toegang hebben tot die diensten. In de zorg wordt internet ook
steeds belangrijker. De zorgsector heeft een steeds grotere behoefte aan
een snelle internetverbinding met een grote capaciteit.”
“Als we op vakantie gaan, is vaak een van de eerste dingen die we doen
de wifi-code van het hotel of de camping vragen. Velen realiseren het
zich misschien niet, maar nog lang niet iedereen in ons eigen land heeft
een goede toegang tot het internet. Voor bewoners in het buitengebied
is Netflix kijken er vaak niet bij en het versturen van een filmpje kan soms
wel uren duren. Dat gaat in de gemeente Deurne nu veranderen. Ik ben
blij dat onze inwoners, zowel binnen de bebouwde kom als in het buiten
gebied, de kans krijgen om kosteloos aangesloten te worden op een
glasvezelnetwerk.”

Welke provider kies jij?
Provider

Alleen Internet

Internet & Telefoon

Internet & Televisie

Internet, Telefoon & Televisie

• Internetsnelheid vanaf
500 Mbps

• Internetsnelheid vanaf 500 Mbps
• Telefoon (gratis onderling bellen)

• Internetsnelheid vanaf 500 Mbps
• Televisie (90 zenders digitaal)

• Internetsnelheid vanaf 500 Mbps
• Telefoon (gratis onderling bellen)
• Televisie (90 zenders digitaal)

vanaf €42,50 p.m.

vanaf €44,50 p.m.

vanaf €54,00 p.m.

vanaf €56,00 p.m.

• Internetsnelheid 1000 Mbps

• Internetsnelheid 1000 Mbps
• Telefoon (€0,07 naar vast en mobiel)

• Internetsnelheid 1000 Mbps
• Telefoon (€0,07 naar vast en mobiel)
• Canal Digital HD Basis (78 TV- en
42 radiozenders)
• Inclusief FOX Sports 1, 2 en 3

€39,00 p.m of
€395,00 p.j. bij vooruitbetaling

vanaf €42,00 p.m. of
€395,00 p.j. bij vooruitbetaling

vanaf €57,95 p.m.

• Internetsnelheid
500 of 1000 Mbps

• Internetsnelheid 500 of 1000 Mbps
• Telefoon (gratis onderling bellen)

• Internetsnelheid 500 of 1000 Mbps
• Televisie via de SNLR app
• Interactieve televisie €5,- p.m.

•
•
•
•

vanaf €40,00 p.m.

vanaf €42,00 p.m.

vanaf €50,00 p.m.

vanaf €52,00 p.m.

• Internetsnelheid
500 of 800 Mbps
• Inclusief wifi router

• Internetsnelheid vanaf 500 Mbps
• Telefoon (€0,05 naar vast & € 0,08
naar mobiel, starttarief van €0,05)
• Onderling gratis bellen
• Inclusief wifi router

•
•
•
•
•

vanaf €44,95 p.m.

vanaf €44,95 p.m.

vanaf €54,95 p.m.

• Internetsnelheid vanaf 500 Mbps
• Inclusief wifi router

• Internetsnelheid vanaf 500 Mbps
• Inclusief wifi router
• Telefoon (€0,10 naar vast en mobiel)

•
•
•
•

vanaf €42,50 p.m.

vanaf €44,50 p.m.

vanaf €57,50 p.m.

Internetsnelheid vanaf 500 Mbps
Inclusief wifi router
Gratis eerste media box
Inclusief FOX Sports 1, 2 en 3

Kies het abonnement dat bij je past. Doe de keuzehulp op iedereenglasvezel.nl/keuzehulp

•
•
•
•
•

Internetsnelheid 500 of 1000 Mbps
Telefoon (gratis onderling bellen)
Televisie via de SNLR app
Interactieve televisie €5,- p.m.

Internetsnelheid (250, 500 of 800 Mbps)
Telefoon
Interactieve TV & TV App
Inclusief FOX Sports 1, 2 en 3
Inclusief wifi router

Internetsnelheid vanaf 500 Mbps
Inclusief wifi router
Telefoon (€0,10 naar vast en mobiel)
Gratis eerste media box
Inclusief FOX Sports 1, 2 en 3

vanaf €59,50 p.m.
Aanbod en prijzen zijn onder voorbehoud van wijzigingen.

Schouwen, hoe gaat dat eigenlijk?
Om de aanleg van het glasvezelnetwerk
bij jou in de straat zo goed mogelijk te
laten verlopen, komen we vooraf even
langs. Dit heet schouwen. Elke dag bezoekt
schouwer Ad Eveleens tientallen huizen om
een schouwing uit te voeren. Hij kijkt dan
samen met de bewoners naar wat de meest
geschikte plaats is om de glasvezelkabel
het huis in te brengen en de aansluiting te
plaatsen.
“Omdat de inwoners vooraf ingelicht zijn
over mijn bezoek, weten ze vaak wel wat
ik kom doen als ik aanbel. Ik heb altijd een
legitimatiepasje bij me en kleding van E-Fiber
aan, zodat het meteen duidelijk is. De mensen
zijn eigenlijk altijd erg aardig en gastvrij.
Als ik alle kopjes koffie zou drinken die ik
aangeboden krijg, zou ik aan het eind van de
dag staan te stuiteren!”
Tijdens het huisbezoek bekijkt de schouwer

Vragen?
Voor algemene vragen:
E-Fiber
info@e-fiber.nl
iedereenglasvezel.nl

Volg ons op:
Voor vragen over de aanleg:
Spitters
deurne@spitters.nl
085 90 20 977

waar de huidige kabels lopen want bestaande
ingangen en gaten worden zoveel mogelijk
hergebruikt. Ad vertelt: ”In nieuwe huizen
loopt alle bekabeling via de meterkast, dus
dit is dan ook de meest logische plaats voor
de nieuwe aansluiting. Maar in sommige oude
huizen zit de huidige internetaansluiting
bijvoorbeeld in de woonkamer. Aangezien
alle bekabeling in huis vaak daarop is
aangesloten, adviseer ik dan om ook daar de
glasvezelaansluiting te maken. Ik geef dus
altijd een op maat gemaakt advies en vul alles
in op mijn tablet. In totaal ben ik ongeveer 20
minuten bezig.”
“Het is leuk om mensen elke dag weer toegang
te geven tot dit snelle en betrouwbare
netwerk en ze daarmee klaar te maken voor
alles wat het internet gaat brengen. Want
zeker nu er steeds meer apparaten in huis
tegelijk online zijn, kan dat koperdraadje dit
echt niet meer aan!”

