GLASVEZEL IN
GEMEENTE ZUNDERT
JOUW WERELD BLIJF VERBONDEN

Ambassadeurs

AAN HET
WOORD

Overstappen

FLUITJE VAN
EEN CENT

Vijf Ja’s

VOOR
GLASVEZEL

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 Zundert tot in Achtmaal. Zodat je verbonden blijft met jouw wereld.

Zeg ja tegen glasvezel in Zundert
Wij zijn E-Fiber, en wij willen een glasvezel
netwerk aanleggen in de gemeente Zundert.
Om dit netwerk aan te leggen, is het
noodzakelijk dat genoeg huishoudens en
bedrijven in Zundert ‘ja’ zeggen tegen
glasvezel. De aanleg van een glasvezelnetwerk is een enorme klus en bovendien erg
kostbaar. Daarom is voldoende interesse
vanuit de inwoners van belang.

WAARDESTIJGING VAN JE HUIS
Glasvezel vergroot je woonplezier, daarnaast
hebben ook de volgende bewoners meteen een
toekomstbestendig huis.
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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 misschien prima. Het is toch
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.
Overstappen
Wij geloven in keuzevrijheid. Ons glasvezel
netwerk is open: iedere internetprovider is
welkom op ons netwerk. Hierdoor is de keuze
reuze. Denk aan een uitgebreid aanbod met
extra’s zoals Ziggo Sport en gratis installatieservice. Het overstappen is eenvoudig. De
meeste providers zeggen zelfs je huidige
abonnement voor je op. En natuurlijk gaat je
abonnement pas in als je ook daadwerkelijk
gebruik kunt maken van het glasvezelnetwerk.

Elke stem telt
Wil je ook supersnel en betrouwbaar internet?
Sluit dan vóór 1 februari een glasvezel
abonnement af bij een van de providers.
Pas dan telt je stem mee en kunnen wij er
samen voor zorgen dat Zundert niet achter blijft.
Wil je meer weten over glasvezel of ontdekken
welke provider het beste bij je past?
Kijk dan op e-fiber.nl/zundert.

Word glasvezelsupporter!
Wil je zorgen dat het netwerk er écht komt
in de gemeente Zundert? Overtuig je
vrienden, de buurvrouw en de kaasboer
om over te stappen en word glasvezelsupporter. Alle kleine beetjes helpen!
Ga naar e-fiber.nl/zundert en meld je aan.
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Veelgestelde vragen
over glasvezel
“Is glasvezel duurder?”

Dat is niet het geval, je krijgt
zelfs meer voor minder: een
supersnelle, betrouwbare en
toekomstbestendige internetverbinding met een bak
aan data. Met keuze uit veel
verschillende abonnementen
bij verschillende providers
zodat jij kunt kiezen wie het
beste bij jou past.

Patrick Kok wethouder openbare
werken en ruimtelijke ordening in
de gemeente Zundert.
“Snel internet is cruciaal voor zowel het
gezinsleven als de bedrijven in onze
gemeente. Een slechte digitale bereikbaarheid is niet van deze tijd. De aanleg
van het glasvezel zal de kwaliteit van
wonen en werken in vooral het buiten
gebied sterk doen verbeteren. Bij minimaal
30% animo wordt het netwerk kosteloos
aangelegd, dit is een hele mooi kans voor
onze gemeente.”

SUPERSNEL, BETROUWBAAR
INTERNET
Tot 50 keer zo snel downloaden en
uploaden. Zonder haperingen of storingen.
Hoeveel huisgenoten er ook online zijn.
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“Waarom zou ik voor glasvezel
kiezen?

Steeds meer apparaten in
ons huis werken via het
internet, zoals televisies,
thermostaten, alarmsystemen
en muziekinstallaties. Maar
ook door thuiswerken, online
colleges volgen en Netflixen,
vragen wij veel van de huidige
internetkabel, met trage en
onbetrouwbare verbindingen
als gevolg. Het glasvezel
netwerk kan deze grote
capaciteit wel aan en werkt
een stuk sneller. De beste
optie voor de toekomst dus.

Voor al je glasvezelvragen en
onafhankelijk advies bij provider- en/
of abonnementskeuze kun je terecht bij
Electro World van der Poel, Molenstraat
86-88 Zundert.

Het proces

De weg
naar glasvezel
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 Zundert enthousiast
zijn. Want alleen als 30% van de
huishoudens en bedrijven een
glasvezelabonnement afsluiten,
gaan wij aan de slag met de
aanleg van het netwerk.

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.

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.

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 vrijwel altijd 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.

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/zundert.
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Overstappen,
fluitje van een cent!
Ik zeg

tegen glasvezel, en nu?

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 Zundert. Uiteraard gaat je abonnement pas in wanneer de door
jouw gekozen provider de diensten heeft geactiveerd. 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
2 Kies vóór 1 februari een

provider die bij jou past

3 Overtuig meer inwoners

uit Zundert om ook over te
stappen

4 Bij voldoende abonnementen

gaan wij van start met de
aanleg

5 Bij de aanleg sluiten wij

“ Kan ik mijn e-mailadres
behouden als ik overstap
op glasvezel?”
Goede vraag! Heb je een afhankelijk
e-mailadres (zoals @ziggo.nl of 
@kpn.nl) en wil je overstappen op
glasvezel? Daar is gelukkig een
oplossing voor: een onafhankelijk
e-mailadres. Dit is gratis en hiermee
voorkom je ook bij een volgende
overstap problemen. Bekijk hoe je
dit aanpakt in zes stappen op 
e-fiber.nl/overstappen-email.

iedereen aan, ook de
buitengebieden

6 Je blijft verbonden!

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
Zundert mogelijk!
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“Kan ik straks nog Ziggo
Sport kijken?“

Dat kan zeker! Je kunt Ziggo Sport
gewoon bij een van onze providers
bestellen, bij het tv-abonnement.

Over E-Fiber

Iedereen
glasvezel

Wij zijn E-Fiber en wij vinden
dat iedereen in Nederland
recht heeft op supersnel
internet. We maken elke dag
meer gebruik van het internet.
Op den duur kan de huidige
verbinding onze dorst naar
data niet meer aan, een snelle
en betrouwbare internetverbinding is onmisbaar. Daarom
werken wij er al 10 jaar hard aan
om dit mogelijk te maken en
investeren wij in infrastructuur,
innovatie, techniek én
mensen.
De aanpak en missie van
E-Fiber is uniek. Wij sluiten
namelijk niet alleen de kernen
van gemeenten gratis aan,

maar ook de buitengebieden,
kleine dorpen en bedrijven
terreinen. Alle woningen en
bedrijven ontvangen een
eigen glasvezelaansluiting die
in verbinding staat met de
centrale.

LIEF VOOR HET MILIEU
Glasvezel kost 60% minder
energie en kan niet uitzetten,
oxideren of onze aarde
op welke manier dan ook
aantasten.
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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. Ons glasvezelnetwerk is een ‘open’ netwerk waarop alle
aanbieders welkom zijn. Kies een provider bij wie jij je het beste thuis voelt.

Wij zijn een familiebedrijf, ontstaan uit de
community rond Tweakers.net. Ons doel: het
aanbieden van de laatste technologie op het
gebied van internet, voor een eerlijke prijs.
Zonder restricties. Inmiddels zijn wij een
volwaardige internetprovider, 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 coax
kabel als een utp-kabel. Zo hoeft er niets te
veranderen aan de huidige bekabeling bij
jou in huis. Ideaal!

Gigabit Internet Only,
bij jaarbetaling vanaf

				
59,50
Alles-in-1 vanaf €
per maand

€32,50

per maand

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
€69,95
1.000 Mbit/s vanaf per maand
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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.

Internet +
Interactieve TV vanaf

€57,50

per maand

KEUZEVRIJHEID
Bepaal zelf welke internetprovider bij je past.
Alle aanbieders zijn welkom op ons netwerk.

Kies het meest complete Alles-in-1 pakket
met 1.000 Mbit/s up & down. Kijk meer dan
80+ tv zenders incl. FOX Sports Eredivisie.
Denk verder aan opnemen, begin gemist,
replay TV, honderden films in de videotheek, en kijk tv via de app in heel Europa.

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, groener én glasvezel is?

Alles-in-1 met
1.000 Mbit/s vanaf

1.000 Mbit/s vanaf

€53,95

per maand

€39,50

per maand

internet en televisie

MultiFiber is een provider ontstaan vanuit
Mailen, Whatsappen, downloaden, sharen,
zakelijk zusterbedrijf WeServe. Jarenlange
streamen, Netflixen, YouTuben. We zijn altijd
ervaring met een nieuwe insteek. MultiFiber
online. Met onze hoge internetsnelheden tot
richt zich op gezinnen met kinderen en 50+.
1000 Mbit/s heb je altijd meer dan voldoende.
En samen met Interactieve tv zoals het
De pakketten die MultiFiber biedt sluiten hier
naadloos op aan. Denk aan een lage instap
bedoeld is; in de beste beeld- en geluidskwaliteit bieden wij het meest complete
voor een betaalbare prijs en altijd op te hogen
pakketten; MultiFiber groeit met je mee.		Internet en tv pakket van Nederland!

Alles-in-1 Instap
pakket 250 Mbit/s vanaf

€54,95

per maand

Internet 500 Mbit/s en
interactieve tv vanaf

€57,50

per maand
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Het snelste internet
en de meeste tv

Via glasvezel wordt tv kijken nog meer genieten.
Met interactieve tv van Canal Digitaal kun
je alles op tv zien, opnemen, afspelen en
terugkijken waar en wanneer je maar wilt.
Met altijd superscherp beeld. Ontdek jouw
ideale combinatie van glasvezel internet en
tv van Canal Digitaal, af te sluiten bij een
aantal van de bij E-Fiber aangesloten providers.
Dit betekent
• Meeste zenders: ruim 80 zenders in het basispakket
• Meer sport: standaard FOX Sports 1, 2 en 3
• Haarscherp beeld in HD-kwaliteit
• Kijken op tv, laptop, tablet en telefoon
• Opnemen en terugkijken waar en wanneer
je maar wilt
Kijk op glasvezelvoordeel.nl

Glasvezel voor iedereen,
veilig wonen voor iedereen

Via ons glasvezelnetwerk bieden we ook veilig wonen voor iedereen.

Voor ouderen die langer veilig thuis blijven
wonen is Leefsamen een uitkomst. Bij
Leefsamen wordt op een slimme manier de
oudere via sensoren in verbinding gebracht
met de naasten die kunnen helpen indien
nodig. Hierdoor voelen ouderen zich veiliger
en naasten kunnen met een gerust gevoel
beter ondersteuning bieden.

Daarnaast biedt Altijd Thuis een slim alarmsysteem voor iedereen die dit zelf wil beheren
met sociale alarmering naar jezelf en je eigen
omgeving. Altijd Thuis is zeer betaalbaar,
eenvoudig in gebruik en makkelijk te beheren
door jezelf.

Sluit een abonnement af bij een van onze providers en geniet van allerlei kortingen bij Altijd
Thuis en Leefsamen. Kijk op leefsamen.nl/e-fiber of altijdthuis.nl/e-fiber voor meer informatie.
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Interviews

Ambassadeurs uit
de gemeente Zundert aan het woord

Desiré van der Poel (48) woont in Zundert en
is eigenaar van Electro W
 orld van der Poel.
Kies voor de toekomst van Zundert
“Door de komst van glasvezel wordt Zundert
toekomstbestendig. We gaan steeds meer
streamen, op hogere snelheden, dat willen we
op een betrouwbaar netwerk waarover veel
data kan. Daar komt glasvezel om de hoek
kijken.”
“Veel mensen voelen misschien niet nu de
urgentie, maar ik loop graag op de zaken
vooruit. Ik wil niet dat er pas glasvezel komt als
het écht nodig is. Dat kunnen we beter voor
zijn. Dan ligt er straks wel al glasvezel op het
moment dat ons huidige netwerk het verbruik
niet meer aankan.”
Grijp deze kans
“We moeten allemaal meedoen, want we
moeten minimaal 30% halen. Als we deze kans
voorbij laten gaan zal het jaren duren voordat
er weer een partij komt kijken naar wat voor
mogelijkheden er zijn. Als we nu niet voor
glasvezel gaan, wie weet wanneer dan wel…”

Frank van Geel (59) woont in Klein-Zundert
en is toezichthouder.
Betaalbaar met de tijd mee
“We moeten met de tijd mee in Zundert,
en dat kan nu! Laten we kiezen voor
snelheid en voor de toekomst. En ook zeker
niet onbelangrijk, het is betaalbaar! Mijn
huidige verbinding is niet vlekkeloos, ik
denk dat verbetering van het netwerk
nodig is. Bovendien krijgen andere
gemeenten ook glasvezel, Zundert moet
niet achterblijven. Zo kunnen onder
nemers ook eerlijk blijven ondernemen.”
Hoe meer zielen, hoe meer vreugd
Frank heeft een oproep voor alle
Zundertenaren: “Kom op, schouders
eronder! Hoe meer mensen zich aanmelden, hoe groter de kans dat het
netwerk er komt! Zo kunnen we straks
allemaal gebruik maken van een snel,
betrouwbaar en betaalbaar netwerk.”
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Zeg
en win!

Zeg vóór 1 januari ‘ja’ tegen glasvezel door een abonnement af te
sluiten bij één van onze providers. Zo is de gemeente Zundert weer
een stapje dichterbij glasvezel én maak jij kans op een supersnelle
E-Fiber e-bike t.w.v. € 1.400,-.
1 Sluit vandaag nog een abonnement af bij één van onze providers
2 Hang de bijgevoegde poster zichtbaar voor het raam
3 Maak kans op een E-Fiber-bike!

Via de sportvereniging door naar de bakker in het centrum
op de E-Fiber-bike. Dat zorgt pas voor verbinding!
Ga voor meer informatie en de voorwaarden naar e-fiber.nl/zundert

t.w.v.
€1.40
0

