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Iedereen glasvezel

Blijf verbonden
met jouw wereld
Dat internet, dat is een blijvertje. En we gebruiken steeds meer data om
verbonden te blijven. Van eindeloos appen tot via Skype beppen. Van
offline meeting tot online greeting. Een betrouwbaar netwerk met een
enorme capaciteit is super belangrijk. Snel internet is geen luxe meer,
maar een must. Glasvezel is hét antwoord. Nu en in de toekomst. Waar
je ook woont, van hartje Oss tot ’t Wild en Oijen. Zodat je verbonden
blijft met jouw wereld.

Zeg ja tegen glasvezel in Oss

Om een glasvezelnetwerk aan te leggen, is het
noodzakelijk dat genoeg huishoudens en bedrijven
in Oss ‘ja’ zeggen tegen glasvezel. De aanleg van
een glasvezelnetwerk is een enorme en kostbare
klus. Daarom is voldoende interesse vanuit de
inwoners van belang.

Voor nu én de toekomst

Toch blijkt de overstap naar glasvezel voor sommige
mensen een lastige beslissing. Je weet dat het
de toekomst is, maar je huidige verbinding werkt
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misschien prima. Het is slim vooruit te kijken, om
te zien wat je nú kunt doen om ook in de toekomst
verbonden te blijven en te rekenen op duurzaam,
snel en betrouwbaar internet.

abonnement voor je op. En natuurlijk gaat je
abonnement pas in als je ook daadwerkelijk
gebruik kunt maken van het glasvezelnetwerk.

Overstappen

Wil je ook supersnel en betrouwbaar internet?
Meld je dan voor 1 november aan voor glasvezel!
We tellen je stem mee zodra je een abonnement
hebt afgesloten bij één van onze providers.
Wil je meer weten over glasvezel of ontdekken
welke provider het beste bij je past?
Kijk dan op e-fiber.nl/oss.

Wij geloven in keuzevrijheid. Ons glasvezelnetwerk is
open: iedere provider is welkom op ons netwerk.
Hierdoor is de keuze reuze. Denk aan een uitgebreid
aanbod met extra’s zoals gratis FOX Sports 1, 2 & 3
en installatieservice. Het overstappen is eenvoudig.
De meeste providers zeggen zelfs je huidige

Elke stem telt

VERBONDEN MET
JOUW WERELD
Op afstand je dokter
raadplegen of online
colleges volgen. Met
glasvezel haal je
iedereen dichtbij.

IEDEREEN GLASVEZEL
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Het proces
we het belangrijk dat we deze kans grijpen.
Anders komen burgers, agrariërs en andere
ondernemers in de knel.”

Voordelen

“De mogelijkheden van het dataverkeer neemt
explosief toe met glasvezel. We krijgen veel meer
capaciteit en die is in de toekomst hard nodig. Ik
denk aan: data uitwisselen met de huisarts, voor
een opleiding of je werk. Ons datagebruik groeit
en dat kan alleen goed geregeld worden met
een adequate verbinding.”

Kies voor het algemeen belang

Interview

Datagebruik
blijft groeien
Henri Arts (61) is voorzitter van de
dorpsraad in Lith en woont zelf in
Oijen. Hij is er heilig van overtuigd dat
de gemeente Oss moet overstappen
op glasvezel, om klaar te zijn voor de
toekomst.
“Ik woon in een buitengebied aan het einde
van een telefoonlijn en daar is de up- en
downloadsnelheid verre van ideaal. Gepaard
met allerlei frustraties redden we het, maar
dit is niet de toekomst. Het datagebruik
vermenigvuldigt jaarlijks een aantal keer en
dat blijft zo doorgaan denk ik. Dit is dé kans om
glasvezel te krijgen en, als dorpsraad, vinden
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“Ik hoor ook geluiden van mensen die het niet
willen, maar ik denk dat die het veranderende
dataverkeer niet goed inschatten. Met mijn
huidige 8 Mb kan ik nu alles aan, maar in de
toekomst wil ik misschien wel een camera
ophangen in mijn huis of mantelzorg regelen
met domotica en dat gaat dan niet.
Tegen hen die de directe noodzaak niet zien wil
ik zeggen: het glasvezelnetwerk wordt nu gratis
aangelegd en de abonnementen die erbij horen
zijn niet duurder dan een vergelijkbaar pakket
wat je nu hebt. Bij eerdere pogingen kostte de
aanleg in het buitengebied al gauw 1500 tot
2000 euro per aansluiting. Zie het als een keuze
voor het algemeen belang, die je niks kost. Als
niet genoeg mensen zich aanmelden, zou dat
heel jammer zijn voor iedereen die wél graag
glasvezel wil.”

Trots

“Ik denk dat een gemeente als Oss, met 23
kernen en veel buitengebied, trots mag zijn
dat we met E-Fiber de handen ineen kunnen
slaan. We zien dan ook, als dorpsraad, heel
graag dat genoeg mensen zich aanmelden.
Zodat iedereen die glasvezel wil deze kans kan
benutten.”

Hoe verloopt de overstap?

Het klinkt allemaal prachtig, zo’n glasvezelkabel in de grond. Maar hoe werkt dat
eigenlijk precies?

Is er voldoende animo?

Voordat wij investeren in het
glasvezelnetwerk kijken we of de
inwoners van Oss enthousiast
zijn. Want alleen als er voldoende
huishoudens en bedrijven een
glasvezelabonnement afsluiten,
gaan wij aan de slag met de
aanleg van het netwerk.

Gebruik

Yes - vanaf nu kun je van je
glasvezelverbinding genieten en
blijf je verbonden met jouw
wereld!
Lees meer over de overstap en de
aanleg van het glasnetwerk op
e-fiber.nl

Voorbereiding

Voordat we de glasvezelkabels
in de grond leggen, bepaal jij
samen met onze monteur waar
de glasvezelaansluiting in je huis
komt. Meestal is dit gewoon in de
meterkast.

Aanleg

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 we schieten de kabel onder
de grond naar de gevel van je
huis. Onze monteur installeert dan
de glasvezelaansluiting op de
afgesproken plek. Hierna is het de
beurt aan jouw nieuwe provider. Deze
komt het glasvezelpakket installeren.

KLAAR VOOR DE
TOEKOMST
Samen TV kijken in
super ultra HD, VR gamen
en nog veel meer. Niks
doen met onze groeiende
dorst naar data is
geen optie.

IEDEREEN GLASVEZEL
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Ik zeg

tegen Glasvezel

Wat kan ik nu doen?
Kijk, daar houden we van! Sluit dan snel een glasvezelpakket af bij een provider
die bij jou past op e-fiber.nl/vergelijker. Dankzij deze aanmeldingen weten wij of er
voldoende animo is in de gemeente Oss. Uiteraard gaat je abonnement pas in,
als de glasvezelkabel ook echt in de grond ligt. En komt het netwerk er niet, dan
komt het abonnement te vervallen. Maar daar gaan we natuurlijk niet van uit.

Stap voor stap
1

Ga naar e-fiber.nl/vergelijker
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Kies voor 1 november een provider

Maar het is wel nu of (n)ooit

We hebben wel genoeg aanmeldingen
nodig, dus overtuig je buren, de bakker
en iedereen op de sportvereniging. Alleen
samen maken we glasvezel in Oss mogelijk!

die bij jou past
3

Overtuig meer inwoners uit Oss om
ook over te stappen
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Bij voldoende aanmeldingen gaan
wij van start met de aanleg
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Wij zijn E-Fiber en wij
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Bij de aanleg sluiten wij iedereen
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Je blijft verbonden!

aan, ook de buitengebieden

GEMEENTE OSS

leggen glasvezel aan. Wij

LIEF VOOR HET
MILIEU
Glasvezel kost 60% minder
energie en kan niet
uitzetten, oxideren of onze
aarde op welke manier dan
ook aantasten.

vinden dat iedereen in

Nederland recht heeft op

supersnel internet. Waar
je ook woont, van het

stadshart tot in de polder.

Over E-Fiber

Iedereen
glasvezel

We maken elke dag meer gebruik van
het internet. Op de duur kan ons huidige
verbinding onze dorst naar data niet
meer aan, een snelle en betrouwbare
internetverbinding is onmisbaar. Daarom
werken wij er hard aan om dit mogelijk
te maken en investeren in infrastructuur,
innovatie, techniek én mensen.

IEDEREEN GLASVEZEL
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De providers

De keuze is reuze
Internet via glasvezel betekent een nieuwe vrijheid. Om te doen wat
je wil, wanneer je wil. En… bij wie je maar wil. Want je bent vrij om te
bepalen bij wie je internet, tv of telefonie afneemt. Glasvezel is een
‘open’ netwerk met meerdere aanbieders. Kies een provider bij wie jij
je het beste thuis voelt.
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ZELF JE
PROVIDER KIEZEN
Jij bepaalt welke
internetprovider bij jou
past, alle aanbieders zijn
welkom op ons netwerk.

Stipte levert een Alles-in-1 abonnement
waar écht alles in zit. Standaard met alle
interactieve TV functies zoals opnemen,
pauzeren en terugkijken. Standaard
met alle zenders, inclusief bijvoorbeeld
Eredivisie-voetbal en de BBC zenders. En
inclusief de complete installatie door
onze monteur die ook uitlegt hoe het een
en ander werkt. Zodra hij weggaat, begint
het genieten!
Alles-in-1 met 1.000 Mbits
vanaf € 74,95 p/m

Wij zijn een familiebedrijf, ontstaan uit de
community rond Tweakers.net. Ons doel:
de laatste technologie op het gebied
van internet voor een eerlijke prijs. Zonder
restricties. Wij zijn inmiddels een volledig
internetbedrijf, voor iedereen die waarde
hecht aan de laatste technieken op het
gebied van internet, telefonie en televisie.

Wij zijn TriNed, dé glasvezelspecialist
bij jou in de buurt. Al meer dan 20 jaar
leveren we internet, televisie en telefonie
aan zowel particulieren als zakelijke
klanten. Bij TriNed kun je televisie kijken
via zowel de coaxkabel als een utp-kabel.
Zo hoeft er niets te veranderen aan de
huidige bekabeling bij jou in huis. Ideaal!

Computers doen ons hart sneller
kloppen. Sinds onze jeugd mogen wij
menig buur, verre vriend of kennis helpen
bij ‘computerproblemen’. Kleine jongens
worden groot, maar we doen nog steeds
niets liever. We bieden glasvezel en net
dat beetje extra: supersnelle service,
betrouwbaarheid en krachtige kwaliteit.

Kies het meest complete Alles-in-1 pakket
met 1000 Mb/s internet. Kijk meer
dan 90 TV kanalen incl. FOX Sports
Eredivisie, opnemen, begin gemist, replay
TV en honderden films in de videotheek.
Maar ook TV kijken via je app in de hele EU.

Gigabit Internet Only, bij jaarbetaling
vanaf € 32,50 p/m

Alles-in-1
vanaf € 59,50 p/m

Internet + Interactieve TV
vanaf € 57,50 p/m

Alles-in-1 met 1.000 Mbits
vanaf € 53,95 p/m

GEMEENTE OSS
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Ambassadeurs uit
de gemeente Oss aan het woord
SUPERSNEL EN
BETROUWBAAR
MultiFiber is een jonge provider ontstaan
vanuit zakelijk zusterbedrijf WeServe.
Jarenlange ervaring met een nieuwe
insteek. MultiFiber richt zich op gezinnen
met kinderen en 50+. De pakketten die
MultiFiber biedt sluiten hier naadloos op
aan. Denk aan een lage instap voor een
betaalbare prijs en altijd op te hogen
pakketten; MultiFiber groeit met u mee.

50x zo snel downloaden
en uploaden. Zonder
haperingen of storingen.
Hoeveel huisgenoten er
ook online zijn.

Alles-in-1 Instap pakket 250 Mbit
vanaf € 54,95 p/m

Ronald Kops (49, systeembeheerder) en
woont in Oss Zuid. Hij kan niet wachten tot er
glasvezel ligt.
“Ik wacht al jaren op glasvezel in Oss. Ik werk
wel eens op locaties waar wel snel internet is
en daar loopt alles veel soepeler. Toen Uden
en Veghel overgingen op het glasvezel, was
dat bovendien een enorme stimulans voor
het bedrijfsleven. Veel mensen die als ZZP-er
thuis werken, kunnen hun diensten makkelijker
aanbieden. Denk aan webshops die al hun
producten in de Cloud zetten en dat straks
in een oogwenk doen. Of neem de thuiszorg,
waarbij cliënten zelf contact op nemen met
een zorgverlener via een videoconference.”

Kies voor de toekomst

internet en televisie

SNLR is dé provider voor sneller internet
met het oog op ons klimaat en een
beter milieu. Als klant van SNLR draag jij
daar automatisch aan bij. Wij investeren
namelijk in groene initiatieven, dat vinden
wij belangrijk! Ga jij ook voor internet dat
sneller en groener is?

1.000 Mbits
vanaf € 39,50 p/m

Met glasvezel van Onvi heb je
gegarandeerd het allerbeste internet.
En samen met Interactieve Televisie van
Canal Digitaal in de allerbeste beeld- en
geluidskwaliteit bieden we het meest
complete en voordelige Internet en
TV pakket van Nederland! Stel je eigen
pakket samen.
Internet 500 Mbits en Interactieve TV
vanaf € 57,50 p/m

Vergelijk alle providers op e-fiber.nl/vergelijker
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Interview

“De snelheid in Oss is redelijk, maar
de snelheden die E-Fiber aanbiedt zijn
het dubbele. Ik, als ICT-er, vind het heel
belangrijk dat ik snel kan uploaden en dan
is glasvezel niet te verslaan. Mijn oproep
aan Oss is: met glasvezel maken we de
regio toekomstbestendig. De diensten die
particulieren en bedrijven krijgen aangeboden,
eisen steeds meer bandbreedte. Koper is een
beperkte techniek, die op zijn einde loopt.
Glasvezel is de toekomst.”

Marianne van der Veeken
(57, administratieve conciërge basisschool)
en haar zoon Rik (27, ICT-er) wonen in
buitengebied ’t Wild en hebben nu helemaal
niks’. Daar worden ze langzaam gek van.
“Er moet glasvezel komen, omdat wij hier
nu helemaal niks hebben. Internet via ADSL
van KPN is veel te traag. Hier is ook geen
(coax) kabel aanwezig, dus we kijken TV via
Digitenne. Als iemand langs de antenne loopt,
hapert het beeld en het geluid. Down- en
uploaden kost vreselijk veel tijd. Denk aan
films streamen via bijvoorbeeld Netflix of
online spellen spelen. Mijn zoon is ICT-er en
wordt langzaam gek, zo traag is het hier.”

Betere TV

“Zelf wil ik heel graag betere TV. Verder denk
ik dat je steeds meer data nodig hebt om
gewone dagelijkse dingen te doen. Even
je zorgpolis bekijken, je administratie, alles.
Genoeg Ossenaren moeten het willen en ik
moet eerlijk zeggen: als ik zelf kabel had, weet
ik ook niet of ik het nodig zou vinden. Maar, voor
alles wat je doet, heb je straks internet nodig.
Dus hup, met z’n allen aan de glasvezel!”

IEDEREEN GLASVEZEL
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GRATIS IJSJES
VOOR JOUW
HELE STRAAT
Zeg voor 1 augustus ‘ja’ tegen glasvezel
door een abonnement af te sluiten bij
één van onze providers. Hiermee maak je
kans op deze ijscokar bij jou in de straat
met ijs voor alle buren, namens jou!
En... hoe meer aanmeldingen in jouw
straat, hoe groter de kans op gratis ijs!

Ga naar e -fiber.nl/oss

DOE M
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