Zorgeloos overstappen

Overstappen op glasvezel is heel eenvoudig. En met de extra hulp van de providers, zoals de
gratis monteur of overstapservice, is het helemaal een fluitje van een cent!
Providers

internet en televisie

TV-aansluiting

 riNed maakt gebruik van de
T
bestaande coax- en/of UTP
kabels. Meestal is het dan ook
niet nodig om de kabels te
vervangen.

- Interactieve

TV werkt via een
UTP kabel
- Standaard

één Interactieve TV
ontvanger
-E
 xtra ontvangers: €4,- p.m.

- Mogelijkheid voor App Only TV
€10,- p.m.
- Interactieve TV met 1 ontvanger €15,- p.m.
- Extra ontvangers €5,- p.m.

- Interactieve TV werkt via een
UTP kabel (Als er geen UTP
kabel aanwezig is, wordt er
een powerline adapter in
bruikleen geleverd.)
- Standaard

één Interactieve TV
ontvanger
- Extra

ontvangers: €5,- p.m.

- Interactieve TV werkt via een
UTP kabel
- Standaard één Interactieve TV
ontvanger
- Extra ontvangers: €4,- p.m.

- Interactieve TV werkt via een
UTP kabel
- Wij bieden de mogelijkheid om
de bestaande COAX kabels te
gebruiken!
- Standaard één Interactieve TV
ontvanger
- Extra ontvangers: €5,- p.m.

- Interactieve TV Canal Digitaal
via UTP kabel
- Bestaande KPN/Telfort TV
klanten hoeven geen nieuwe
kabels te trekken
- Gratis gebruik 1 TV ontvanger,
extra TV ontvanger €5,- pm

- Interactieve TV werkt via een
UTP kabel die, indien deze niet
aanwezig is , zal de monteur
deze aanleggen.
- Standaard één Interactieve TV
ontvanger met alle opties van
interactieve TV (kijken via de
App, zenders in HD, opnemen,
pauzeren, uitzending gemist)
- Extra ontvangers: €5,- p.m.

Monteur

Gratis binnenhuisinstallatie:
de monteur sluit je televisie,
computer en laptop voor je aan.

-G
 ratis basisinstallatie.
-V
 olledige installatie
(€50,- voor 1,5 uur)

-G
 ratis basisinstallatie: de
monteur sluit jouw modem
aan zodat het internet werkt
-E
 xtra werkzaamheden €15,per kwartier

- Gratis basisinstallatie.
- Uitgebreide installatie
(€15,- per kwartier): zoals
het aansluiten van meer
apparaten, leggen van extra
kabels en koppelen van een
Chromecast.

- Gratis basisinstallatie.
- Uitgebreide installatie (€17,50
per kwartier): de monteur van
MultiFiber sluit geen andere
apparaten aan op uw netwerk
dan de apparatuur geleverd
door MultiFiber.

- Gratis installatie basis
- Installatie Extra €14,- per
kwartier; zoals het aansluiten
van rand- en overige
apparatuur, WiFi meting,
kabels doortrekken

- Gratis Doe-Het-Zelf pakket
met installatiegarantie
- Complete uitgebreide
installatie door een monteur
€89,95 eenmalig

Gratis complete installatie
inclusief aansluiten van
eventuele TV-ontvangers, hulp
bij WiFi, uitleg van de diensten

Hulp bij
overstappen

Overstapservice: Wij zeggen
je huidige abonnement op en
zorgen ervoor dat je niet zonder
diensten komt te zitten of met
dubbele lasten te maken krijgt.

Klant dient zelf het huidige
abonnement op te zeggen.
Er zijn wel voorbeeld
opzegformulieren beschikbaar.

Overstapservice: Ons team
zorgt ervoor dat jij geen stress
hebt bij de overstap: wij zeggen
namelijk je huidige abonnement
op, zodat jij geen dag zonder
internet bent. En uiteraard
zonder dubbele kosten.

Overstapservice: Wij zeggen
je huidige abonnement op en
zorgen ervoor dat je niet zonder
diensten komt te zitten of met
dubbele lasten te maken krijgt.

Klant dient zelf het huidige
abonnement op te zeggen. Hulp
hierbij is mogelijk op aanvraag.

K
 lant dient zelf het huidige
abonnement op te zeggen.
Wij hebben voorbeeld
opzegformulier beschikbaar die
de klant kan gebruiken.

We bieden hulp bij overstappen,
door aan te geven wanneer de
klant het abonnement bij zijn
provider moet opzeggen en
hebben voorbeeldbrieven die
gedownload kan worden voor
versturen.

Klant dient zelf het huidige
abonnement op te zeggen. Wij
adviseren dat te doen zodra de
afspraak met de monteur voor
de thuis-installatie is gemaakt.

Modem
of router

Fritzbox wordt gratis
meegeleverd (borg)

- F ritzbox wordt gratis
meegeleverd (borg)
-B
 ij ‘Internet Only’ gebruik je
eigen a
 pparatuur met onze
mediaconverter

Fritzbox wordt gratis
meegeleverd (borg)

- Draytek 2133vac: €2,50 per
maand, inbegrepen in de prijs
voor het internetabonnement.
- Eigen router mogelijk

Fritzbox wordt gratis
meegeleverd (borg)

- Fritzbox wordt gratis
meegeleverd bij 24 maanden,
en is direct eigendom van de
klant! Wij hanteren geen borg
kosten.
- Gebruik eigen router is ook
mogelijk zonder extra kosten

Gratis gebruik Fiber Fritzbox
(borg)

Fritz!Box wordt gratis
meegeleverd en blijft eigendom
van Stipte

Eenmalige
kosten

- €50,- borg voor apparatuur
- €45,- activatiekosten
- €15,- per TV ontvanger bij
interactieve TV

-€
 25,- administratiekosten
-€
 25,- borg voor apparatuur
- €25,
administratiekosten bij
Canal Digitaal

- €47,- borg voor apparatuur
- €47,- activatiekosten
- €15,- per TV ontvanger bij
interactieve TV

- €25,- activatiekosten
- €25,- per TV ontvanger

€40,- borg voor apparatuur

Bij 24 maanden geen eenmalige
kosten voor apparatuur
(modem/router en TV
ontvangers). Bij 12 maanden
€50,- voor de Fritzbox en €25,per TV ontvanger. Deze zijn
vervolgens direct eigendom van
de klant.

-€
 49,95 borg voor apparatuur
- Internet aansluitkosten bij 1 jr.
€24,95, bij 2 jr. gratis
-T
 V aansluitkosten eenmalig
€25,00

€49,95 aansluitkosten

Voor meer info ga naar e -fiber.nl/overstappen

* Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend
Providers verschillen per gemeente

