BELANGRIJKE
INFORMATIE

GIGA GIDS
Alles over de aanleg van glasvezel in de gemeente Roerdalen

Inhoudsopgave
In deze Giga Gids lees je alles wat je moet weten over
de aanleg van glasvezel in de gemeente Roerdalen.
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Roerdalen krijgt glasvezel!
Over E-Fiber
Meer over aannemer Spitters
Vraaggestuurd aanleggen
Hoe gaat de aanleg in z’n werk?
Glasvezelplanning
Vijf meest gestelde vragen over de aanleg
Hoe sluit ik een abonnement af
Vijf voordelen van glasvezel
Glasvezelsupporters aan het woord
Later nog aansluiten?
Ik wil een glasvezelaansluiting
Voor ieder wat wils!

GEMEENTE ROERDALEN

Supersnel en stabiel internet
Roerdalen krijgt glasvezel
Goed nieuws, de aanleg van het glasvezelnetwerk

Glasvezelaansluiting in huis

in gemeente Roerdalen is van start gegaan. Wij

Inwoners die zich nog niet hebben aangemeld,

zorgen er samen met onze aannemer Spitters

kunnen nog steeds worden aangesloten. Als je tijdens

voor dat straks de inwoners en ondernemers in

de aanleg in jouw buurt een abonnement afsluit bij

Roerdalen toegang krijgen tot het snelste netwerk

één van de deelnemende providers op het E-Fiber

van Nederland. In deze gids lees je alles over

netwerk, dan zijn er géén kosten voor het gebruik

wat de aanleg van dit netwerk betekent voor

van de glasvezelaansluiting (we noemen dit de

jouw buurt!

vastrechtvergoeding).

Vraaggestuurd aanleggen

Later meedoen kan natuurlijk ook! Dan brengen we

Wij vinden dat iedereen in Nederland recht

wel minimaal €450,- in rekening. Dit betreft de

heeft op supersnel internet en daar maken

eenmalige afkoop van de vastrechtvergoeding.

wij ons elke dag hard voor. Iedereen die een
abonnement afsluit, krijgt kosteloos een

Meer informatie over de providers en de

glasvezelaansluiting. Bij de overige adressen

abonnementen is te vinden op e-fiber.nl/roerdalen.

worden de kabels doorgetrokken tot in de
straat. Dit heet ’vraaggestuurd aanleggen’.
Hierover is meer te lezen op pagina 6.

IK WIL GLASVEZEL, EN NU?
Bekijk de stappen op pagina 11
IEDEREEN GLASVEZEL
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Over E-Fiber

Iedereen
glasvezel
Wij zijn E-Fiber en wij vinden dat iedereen
in Nederland recht heeft op supersnel en
betrouwbaar internet. We maken elke dag
meer gebruik van het internet. Op den duur
kan de huidige verbinding deze datagroei
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.
Alle woningen en bedrijven die een
glasvezelabonnement afsluiten ontvangen
gratis een eigen glasvezelaansluiting die in
verbinding staat met de centrale.
4
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Meer over
aannemer Spitters
Een glasvezelnetwerk aanleggen doe je niet
alleen. In de gemeente Roerdalen werken we
samen met aannemer Spitters. Spitters bouwt
en beheert al 60 jaar netwerken. Dit doen zij op
een moderne en efficiënte wijze. De techniek is
uniform, het team van Spitters is uniek.
Met een hecht team van jonge professionals
en ervaren rotten geven zij flink gas! Spitters
heeft al in vele gemeentes een glasvezelnetwerk
aangelegd. Ook voor Roerdalen staan zij te
popelen om voor alle inwoners een supersnel
glasvezelnetwerk aan te leggen.

Vragen over de aanleg?
0475-724784

roerdalen@spitters.nl
IEDEREEN GLASVEZEL

5

Vraaggestuurd aanleggen
In Roerdalen leggen wij vraaggestuurd aan. Dit betekent dat alleen de
inwoners en ondernemers met een glasvezelabonnement kosteloos een
glasvezelaansluiting in huis of op kantoor krijgen. Bij de overige adressen wordt

Interview

Jan Smits

de glasvezelkabel alleen in de straat gelegd.
We kiezen voor vraaggestuurd
aanleggen omdat de aanleg van

Tijdelijk geen vastrechtvergoeding

Als je tijdens de aanleg in jouw buurt

en woonachtig in Herkenbosch

het netwerk een enorme en kostbare

een abonnement afsluit bij één van de

klus is. We willen supersnel en

deelnemende providers op het E-Fiber

Gemeenteraadsvergaderingen vinden

stabiel internet voor iedereen

netwerk, dan zijn er géén kosten voor het

tegenwoordig allemaal digitaal plaats.

toegankelijk maken, daarom

gebruik van de glasvezelaansluiting (we

En er is altijd wel ergens een hapering,

investeren we hier graag in. Maar

noemen dit de vastrechtvergoeding). Doe

een slechte verbinding of iemand die

als we de kabel doortrekken tot aan
elk huis, ook waar (nog) geen

de postcodecheck op e-fiber.nl om te zien
of je nog kosteloos kunt overstappen.

helemaal wegvalt. Dat bevordert het
werken niet. Glasvezel gaat ervoor
zorgen dat dit tot het verleden behoort.

interesse is, lopen de kosten snel op.
Daarom sluiten we alleen de

Later meedoen? Dat kan natuurlijk ook,

Met glasvezel kunnen we allemaal

inwoners en ondernemers aan die

maar dan brengen we wel minimaal

makkelijk online samenwerken.

staan te springen om glasvezel.

€450,- in rekening. Dit betreft de

De capaciteit van de oude lijnen wordt

eenmalige afkoop van de vastrechtver-

steeds moeizamer, dus er is ontzettend

goeding.

veel vraag naar een snelle, stabiele en

IK WIL GLASVEZEL, EN NU?
Bekijk de stappen op pagina 11
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Jan Smits (54) is wethouder in Roerdalen

GEMEENTE ROERDALEN

Indien je binnen een jaar je abonnement opzegt wordt
de vastrechtvergoeding alsnog in rekening gebracht.

betrouwbare verbinding. Glasvezel
voorziet daarom in een enorme

“Wij gaan verglazen
in Roerdalen!”

Ook ondernemers zijn natuurlijk enorm
gebaat bij snelle verbindingen.”Ik heb
gesprekken gehad met een ondernemer
over zijn website. Als mensen nu online
een reservering maken dan komt die
reservering 3 dagen later bij hem binnen
omdat de verbinding zo slecht is. Dan
mis je gewoon omzet omdat de lijnen
behoefte. “Wij vinden het als gemeente

maar als er straks gegraven wordt dan

niet goed zijn. Dat kan gewoon niet!”

belangrijk om te gaan verglazen zoals

verwacht ik dat steeds meer mensen

Glasvezel begint een primaire

dat zo mooi heet. Wij deden dat al in het

zich gaan aansluiten.” Het aanleggen is

levensbehoefte te worden. Het zorgt

buitengebied en E-Fiber gaat dit nu

1 en het aansluiten is 2. Eerst moeten de

voor versterking en versteviging van de

gelukkig doen voor onze kernen. Veel

meters gemaakt worden en dan heeft

verbindingen. Informatie uitwisselen

van onze inwoners zitten er echt met

iedereen ook echt de mogelijkheid om

gaat straks veel makkelijker en sneller.

smart op te wachten!”

glasvezel te krijgen. Dan zijn de bewoners

“Ik denk dat glasvezel in Roerdalen voor

“Anderhalf jaar geleden viel de animo

aan zet om een provider te kiezen en een

veel mensen gaat bijdragen aan het

rond de vraagstelling nog wat tegen,

abonnement af te sluiten.

gevoel van waardering en geluk.”
IEDEREEN GLASVEZEL
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Hoe gaat de
aanleg in z’n werk?
De aanleg van een glasvezelnetwerk bestaat uit meerdere
fases. Benieuwd hoe dit in zijn werk gaat? We leggen het
proces van de aanleg graag stap voor stap uit.

1

3

Graven

4

Huisaansluiting

Onze partner-in-aanleg, Spitters, maakt

Voordat we beginnen met

Tijdens de huisaansluiting

vooraf een compleet ontwerp van het

graven, wordt er in de buurt

trekt de monteur van Spitters

glasvezelnetwerk zodat alle woningen en

een glasvezelcentrale

de glasvezelkabel je huis in.

bedrijven met een glasvezelabonnement

geplaatst. Hierin hangt allerlei

Vervolgens wordt de aan

kunnen worden aangesloten.

belangrijke apparatuur en

sluiting op de afgesproken

komen de glasvezelkabels

plek geïnstalleerd.

2

8

Ontwerp

Schouwen

van alle woningen bij elkaar.

Netwerk actief

Om de aanleg van het glasvezelnetwerk bij jou

Vervolgens begint het graven.

in de straat zo goed mogelijk te laten verlopen,

Om de woningen aan te sluiten

Hierna is het aan je glasvezel

komen we vooraf even langs. Dit heet schouwen.

op het glasvezelnetwerk

provider om te zorgen dat het

Op afspraak komt er bij elke woning waar een

moeten we in bijna alle straten

door jou gekozen abonnement

abonnement is afgesloten een monteur van

graven. Binnen een dag is de

wordt geïnstalleerd. En dan kan

Spitters langs. In overleg wordt er bepaald waar

straat weer dicht en heb je

het feest beginnen, vanaf nu kun

de glasvezelaansluiting in huis geplaatst wordt.

vrijwel altijd weer netjes

je genieten van giga snel internet

Meestal is dit in de meterkast.

toegang tot je woning.

en ben je klaar voor de toekomst!

GEMEENTE ROERDALEN
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Glasvezelplanning Roerdalen - gebied 1
Het klinkt allemaal hartstikke mooi,
zo’n glasvezelkabel in de grond. Maar
hoe ziet de planning voor de aanleg
van dit glasvezelnetwerk eruit?

GEBIED 1

Ontwerp
GEBIED 1

Schouwen

Graven

Huisaansluiting

mei 2021 september 2021

juni 2021 oktober 2021

november 2021 november 2021

Deze planning is van diverse factoren afhankelijk, er kunnen daarom geen rechten aan worden ontleend.

Netwerk actief

IEDEREEN GLASVEZEL
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5 meest gestelde vragen
“Hoe zit het met de

kosten van glasvezel?”

“Ik heb een jaarcontract
bij een andere provider,
hoe kan ik overstappen?”

Wij willen dat iedereen gebruik

10

“Wat is het verschil tussen
E-Fiber en de providers?”

E-Fiber is initiatiefnemer

“Heb ik straks nog
alle zenders en kan
ik Ziggo Sport of ESPN
blijven kijken?”

kan maken van een snelle

De providers die hun

en beheerder van het

en betrouwbare verbinding,

diensten op ons netwerk

glasvezelnetwerk. In samen

Alle zenderpakketten komen

dus leggen we in de gehele

aanbieden kunnen je helpen

werking met Spitters zijn we

overeen met de pakketten

gemeente het netwerk aan.

bij de overstap. Het nieuwe

gestart met de aanleg in

van andere providers in de

Als je tijdens de aanleg een

abonnement gaat pas in

Roerdalen. Alle huishoudens

markt. Je kunt via de provider

abonnement afsluit, betaal je

na afloop van je huidige

die een abonnement hebben

naar keuze ook Ziggo Sport

geen vastrechtvergoeding. Een

abonnement, zo zit je nooit

afgesloten krijgen een gratis

bestellen.

vergoeding die je betaalt voor

met dubbele kosten. Na het

aansluiting. De providers bieden

ESPN zit in het basispakket bij

het gebruik van de glasvezel

eerste jaar kun je maandelijks

verschillende abonnementen

de providers met tv van Canal

aansluiting. Later meedoen kan

opzeggen bij bijna elke

aan over dit netwerk. Wil je

Digitaal. Bij anderen is het

natuurlijk ook, maar dan wordt

provider.

ook een aansluiting in huis,

tegen maandelijkse betaling

de gebruikelijke vastrecht

sluit dan zo snel mogelijk een

te verkrijgen.

vergoeding (minimaal 450

glasvezelabonnement af bij

euro) wel in rekening gebracht.

één van deze providers.

GEMEENTE ROERDALEN

“Waarom kan ik niet voor
Ziggo of KPN kiezen?”
We leggen een open glasvezelnetwerk aan: alle providers zijn
welkom. Ziggo en KPN hebben er tot
op heden niet voor gekozen om daar
gebruik van te maken, ze leveren
alleen diensten over hun eigen
netwerk. Er staan meerdere providers

IK WIL
GLASVEZEL,
EN NU?

STAP VOOR STAP

1 Bepaal welke provider

het beste bij je past en
kies je abonnement op

e-fiber.nl*

2 Na het afsluiten van je

abonnement maakt de

te trappelen om je de beste service

schouwer met jou een

en persoonlijke aandacht te bieden.

afspraak. Samen bepaal

Kijk op e-fiber.nl/roerdalen om
te zien welke provider met welk

abonnement het beste bij je past.
Meer veelgestelde vragen?

Meer veel gegeven antwoorden.
Kijk op e-fiber.nl/faq

je waar de aansluiting in
huis komt.

3 Binnen enkele maanden

plaatst de aannemer de
glasvezelaansluiting op
de afgesproken plek.

4 De door jou gekozen provider
neemt contact met je op,

via e-mail of telefoon, om de
overstap te regelen.

5 Op de geplande datum komt
de provider de apparaten in
huis installeren.

6 Genieten van supersnel
en stabiel internet!

*Heb je hulp nodig bij het maken

van je keuze? Ga naar e.fiber.nl/

persoonlijk-advies en maak een

afspraak met een glasvezel-expert!

IEDEREEN GLASVEZEL
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VIJF VOORDELEN
VAN GLASVEZEL
We gebruiken steeds meer data. Daarom is het belangrijk dat we
gebruik maken van een betrouwbaar netwerk met een enorme
capaciteit. Snel internet is geen luxe meer, maar een must.
Glasvezel is hét antwoord, nu en in de toekomst. Over-

stappen op glasvezel heeft vele voordelen, we hebben
de vijf grootste voordelen op een rijtje gezet.

Lief voor het milieu

Glasvezel kost 60% minder energie en kan niet
PROVIDEROVERZICHT
KIES NU!

KIES NU!

Keuzevrijheid

Bepaal zelf welke internetprovider bij je past.
Alle aanbieders zijn welkom op ons netwerk.
Zodat jij kunt kiezen: wie past het beste bij jou,
bij je familie of je bedrijf?

Supersnel, betrouwbaar internet

Met glasvezel geniet je van internet dat tot
wel 20 keer zo snel is als andere verbindingen.
Zonder haperingen of storingen. Je deelt de

12

uitzetten, oxideren of onze aarde op welke andere
manier dan ook aantasten.

Toekomstbestendig wonen

Glasvezel vergroot je woonplezier, maakt het
allersnelste wifi mogelijk en daarnaast hebben de
volgende bewoners ook meteen een toekomstbestendig huis.

Klaar voor de toekomst

Samen TV kijken in super ultra HD, VR gamen, je

kabel alleen met je huisgenoten en niet met

favoriete series bingen en nog veel meer. Je kijkt wat

de rest van de buurt.

je wilt, wanneer je wilt, in steeds hogere kwaliteit.

GEMEENTE ROERDALEN

IEDEREEN GLASVEZEL

13

Glasvezelsupporters
aan het woord
Leon heeft een bedrijf samen met zijn vrouw.
Hij is software ontwikkelaar en zijn vrouw grafisch
vormgeefster. Ze ontwikkelen narrowcasting en
applicaties op maat. Leon werkt altijd live. Als
hij een code aan het typen is dan wordt dat

Leon ter Linden (44)
werkt als Software

Developer & ondernemer
en woont in Sint
Odiliënberg

14
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“Het was een grote verrassing
dat we glasvezel krijgen, want in
een dorp als Sint Odiliënberg is
die kans niet heel groot.”

opgeslagen op een computer in Amsterdam,

met internet. Mijn thermostaat, verlichting, de

dus elke uitval merkt hij direct. Stabiel internet

televisies. Alles! En misschien staan mensen

is dan ook heel belangrijk voor hem. Nu vliegt

daar nu nog van te kijken, maar dat wordt een

het internet er om de zoveel tijd uit, daar maakt

normale gang van zaken.” De corona heeft ook

hij dan noodgedwongen zijn pauze van. “Voor

geholpen daarin.

ons is de uploadsnelheid heel belangrijk en met

Nu ziet iedereen wat je allemaal kunt met goed

glasvezel kan het uploaden nu al 20 keer sneller.”

en stabiel internet. Leon gaat zich inzetten voor

Als ambassadeur van glasvezel vertelt hij veel

glasvezel omdat hij het heel belangrijk vindt. Niet

mensen in zijn omgeving wat hij allemaal

alleen voor zichzelf, maar voor de hele provincie.

verwezenlijkt met zijn werk en wat hij thuis met

“Als we de jeugd hier willen houden dan moet er

internet doet. “Alles in mijn huis is verbonden

gewoon glasvezel komen.”

Ruud Mestrom
(33) werkt als

Projectmanager

Ruud is werkzaam als projectmanager

En hij zegt: “Ziggo had het grote voordeel

bij een bureau waar ze websites en apps

van Ziggo Sport. Iedereen wilde Max

ontwikkelen die business processen

Verstappen kijken, maar dat is in 2022

optimaliseren. Na 8 jaar woont hij weer

ook van de baan.”

in het vertrouwde dorp waar hij ook is

En er is natuurlijk de toekomstbestendigheid.

opgegroeid. In zijn vorige woonplaats

Glasvezel heeft gewoon een veel grotere

was al glasvezel beschikbaar, maar

capaciteit. Dus als straks meer online

hier nog niet. Hij is direct gaan kijken

diensten zich gaan ontwikkelen zoals

wat de initiatieven waren op dit vlak. Als

videobewaking en thuiszorg dan kan

ambassadeur geeft hij graag een laatste

dat onmogelijk op de huidige lijn, want

zetje aan de uitrol en de omarming van

die diensten gaan hun rek opzoeken

glasvezel.

in kwaliteit. Glasvezel wordt net zo
essentieel als stroom en water. Ook

Eigenlijk verspreid Ruud een eenvoudig

gaat glasvezel mensen helpen in hun

verhaal. “Concurrentie is altijd goed, want

vestigingskeuze. “Glasvezel gaat enorm

anders kan Ziggo doen en laten wat ze

meespelen in de verkoopbaarheid van

willen. Je kunt nu nooit overstappen naar

je huis. Het is echt een meerwaarde. Het

een alternatief.”

moet gewoon beschikbaar zijn.”
IEDEREEN GLASVEZEL
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Later nog
aansluiten?
Elk adres in Roerdalen met een glasvezelabonnement krijgt een
aansluiting. Zo kun je genieten van een supersnelle en stabiele
verbinding, nu en in de toekomst. Maar misschien wacht je
liever even af...
Let op! Als je op een later moment wél klaar bent met dat
trage internet, komt er een stuk meer bij kijken om alsnog een
aansluiting te laten plaatsen. Dan zijn we genoodzaakt om de
gebruikelijke eenmalige vastrechtvergoeding in rekening te
brengen. Dit is een bedrag van minimaal €450,- dat je betaalt
om het gebruik van de glasvezelaansluiting af te kopen.

16
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Ik wil een
glasvezel
aansluiting!

Leuk! Dan heb je wel een glasvezelabonnement nodig. Heb je die nog

niet afgesloten? Sluit dan snel een abonnement af bij een provider die
het beste bij je past. In onze handige vergelijker zie je overzichtelijk de
verschillende opties qua abonnementen en providers naast elkaar.
Bekijk op e-fiber.nl welke providers hun diensten aanbieden op het
glasvezelnetwerk in jouw gemeente.

Heb je hulp nodig bij het kiezen?

Wil je meer weten over de providers en de abonnementen, maak
dan een afspraak voor een gratis adviesgesprek. Dit kan telefonisch
of via videobellen. Onze glasvezel-experts adviseren je dan geheel
vrijblijvend, eerlijk en onafhankelijk over welke provider het beste

bij je past. Op e-fiber.nl/persoonlijk-advies kun je eenvoudig een
afspraak maken!

IEDEREEN GLASVEZEL
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Voor ieder wat wils!
Ons glasvezelnetwerk is een ‘open’ netwerk. Alle providers

Daardoor is er altijd wel een provider en abonnement dat bij je

mogen hun diensten op ons netwerk aanbieden. Dit geeft veel

past. Wil je niets missen en het grootste zenderpakket? Of liever

meer keuzevrijheid. Met keuze uit veel verschillende providers,

alleen internet omdat je alleen nog tv kijkt via de verschillende

experts op gebied van glasvezel, die met persoonlijke aan-

streamingdiensten zoals Netflix, Videoland of NPO Start? Alles is

dacht en maatwerk goede resultaten behalen.

mogelijk, jij bepaalt!

Een betrouwbare
verbinding

Volledig ontzorgd

Gratis TV-App

Super
scherpe
prijzen

Het allersnelste
internet
18
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Wat vind
jij belangrijk

Gratis
extra
zenders

Gratis installatie
door monteur

Persoonlijke
aandacht en
bereikbare
helpdesk

Vergelijk
het zelf
Met glasvezel geniet je van internet dat

100 Mbit/s

Of je nou bestanden verstuurt of dat

10 Mbit/s

veel sneller is dan andere verbindingen.

1.000 Mbit/s
1.000 Mbit/s

300 Mbit/s
30 Mbit/s

nieuwe filmpje downloadt. En dat voor
een superscherpe prijs. Je krijgt dus

meer voor minder. Goede deal toch?

vanaf

47,50

€

vanaf

39,50

€

vanaf

52,95

€

Wil je een abonnement afsluiten of meer informatie, ga naar e-fiber.nl

IEDEREEN GLASVEZEL
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DOWNLOAD
DE E-FIBER APP
Wil je op de hoogte blijven van de meest recente
ontwikkelingen en de actuele status rond de aanleg?
Download dan de E-Fiber App in de App Store of in
de Google Play Store.

Benieuwd wat glasvezel jou kan bieden?
Ga naar e-fiber.nl/roerdalen
|

Meer informatie: info@e-fiber.nl e-fiber.nl

