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• Aan het woord:

– Piet Verlinden, wethouder gemeente Leudal

• Doel van vanavond

• Achtergrond Glasvezel buitenaf

• Aanbod Noordwest Limburg

• Planning vraagbundeling

• Dienstaanbieders en abonnementen 

• Rolverdeling en ambassadeurs

• Vragenronde

Programma



Voordelen Glasvezel

Gezin

•Domotica

•Beveiliging

•Netflixen

•Foto's en video's

Jongeren

•Studeren 

•Muziek

•Social media

•Gaming

Ouderen

•Zorg op afstand

•Zelfredzaamheid

•Woningwaarde

• (Klein)kinderen

Agrariërs

•Digitalisering

•Monitoring

• Inkoop

•Robotisering

Bedrijven

•Webshop

• In- en verkoop

•Klantcontact

•Bereikbaarheid



• Circa 5695 adressen

• Geen (COAX) Kabel of glasvezelaansluiting

• Geregistreerd in de BAG

• Inwoning/ A-Woning

• Extra aansluiting

• Industrie

• Recreatie

Het gebied: Noordwest Limburg



€45 - €80 p.m. € 1.600 

eenmalig

Abonnement

internet, TV

en/of telefonie

bij

dienstaanbieder
(vanaf € 45,=

per maand)

of+
Vastrecht-

vergoeding

€ 15,00

per maand

Eenmalige

afkoop

€ 1.900,=

2 varianten vastrechtvergoeding



Nu

€ 64,95

Telefonie

Televisie

Familie HD 

(75 digitale 

zenders)

€ 24,95

€ 40,00

Internet

Max 40/4 Mb/s

Straks

Vastrecht € 15,00

A
ll
e
s

-i
n

-1

€ 67,00

Televisie
75+ digitale 

zenders

Internet
Max 

100/100 

Mb/s

Telefonie

€ 52,00

Ga ik niet meer betalen in het buitengebied?



• Aanbod voor iedereen hetzelfde

• Aanbod is gebiedsspecifiek (streven regionaal)

• Abonnement bij een dienstaanbieder i.c.m.

– Maandelijkse vastrechtvergoeding van € 15,00 per maand

– Of eenmalige afkoop van € 1.900,- incl. BTW

• 50% deelgebied, dan aanleg glasvezel

• Alleen bij degenen die tijdens vraagbundeling voor een 

abonnement kiezen

• Na-aanleg kost minimaal € 995,- extra, tenzij de werkelijke 

kosten hoger zijn. Dit is bovenop de vastrechtvergoeding.

Aanbod



Algemeen

• Alleen adressen met abonnement bij dienstaanbieder én contract met 

Glasvezel buitenaf worden aangesloten

Maandelijkse bijdrage

• Oneindige looptijd, gekoppeld aan abonnement van dienstaanbieders 

(opzegging abonnement leidt tot stopzetting maandelijkse bijdrage)

• Maandelijkse bijdrage wordt jaarlijks geïndexeerd

• Gekoppeld aan klant/abonnement, niet aan adres

• Eenmalige afkoop op later moment is mogelijk. Bedrag voor de 

eenmalige afkoop achteraf is gelijk aan bedrag dat aanvankelijk 

gevraagd wordt en wordt niet verrekend met reeds betaalde 

maandelijkse bijdrage

Maandelijkse bijdrage, de ’kleine lettertjes’



Algemeen

• Alleen adressen met abonnement bij dienstaanbieder én contract met 

Glasvezel buitenaf worden aangesloten

Eenmalige afkoop

• Gekoppeld aan adres, niet aan bewoner (eventuele nieuwe bewoner 

betaalt niet opnieuw)

• Eenmalige bijdrage wordt jaarlijks geïndexeerd

• Incasso vindt na realisatie van aansluiting plaats

• Omzetten naar maandelijkse bijdrage (incl. restitutie van eenmalige 

bijdrage) is niet mogelijk

Eenmalige afkoop, de ’kleine lettertjes’



1.

Ambassadeurs-

avond

6 maart

4.

Maken van 

een

keuze
5.

Aanmelden

bij een dienst-

aanbieder

6

3.

Informatie-

avonden2. 

Aankondiging

16 maart

9, 10, 11, 12

+ 16 april

6.
GO / 

NO- GO

11 juni

9 april - 11 juni

(Realisatie Q4 2018 – Q4 2019)

Planning



Wie zijn de dienstaanbieders?



• Voor advies en/of hulp bij overstappen

• Voor vragen over apparatuur en/of diensten

• Denk hierbij aan:

– Lokale ICT bedrijven

– Elektronicazaken in de buurt

– Wit- en bruingoed zaken

– Computerspecialisten

Contactgegevens van onze lokale verkopers komen op:

https://www.glasvezelbuitenaf.nl/deelgebied/noordwest-limburg/lokale-verkopers/

Lokale verkopers:

https://www.glasvezelbuitenaf.nl/deelgebied/Veluwenoord-kampenzuid/aanbod/lokale-verkopers/


www.helloworldglasvezel.nl

Online vergelijken & afsluiten?



Dienst-

aanbieders

Ambassadeurs

Bewoners & bedrijven

Lokale verkopers

>50%

Positionering Glasvezel buitenaf



• Gebleken is dat men 

keuzes maakt op basis 

van de buurman of de 

goede bekende

• Persoonlijk / één-op-

één contact is cruciaal

Kortom: We hebben jullie hulp nodig!

Wij geloven in een gezamenlijke aanpak



Aankondiging Informeren Activeren Go – No/Go

Periode nu – week 15 week 15 en 16 Week 15 t/m 23 11 juni 2018

Doel

Bewoners weten: er komt 

glasvezel mits 50% is 

behaald

Bewoners weten wat het aanbod 

is en hoe men zich kan 

aanmelden

Iedereen maakt een keuze 

en meldt zich aan

Activeren
Mensen activeren om naar 

infoavonden te gaan

Kies voor glasvezel en vergelijk 

de verschillende abonnementen

Activeren om keuze te 

maken en te bestellen 

(vertrouwen: elke keuze is

goed!)

Middelen
Digitale nieuwsbrief

…

-Met naam en telefoonnummer in 

gezamenlijke mailing

-Aanwezig op informatie avond

…

-Organiseren van lokale 

bijeenkomsten 

-Nieuwsbrieven

-1-op-1 communicatie

Algemeen

• Signalerende rol richting Glasvezel buitenaf

• Aanmaken van onafhankelijk emailadres

• Nut en noodzaak van glasvezel (enthousiasmeren)

• Alert zijn op aanbiedingen van andere provider

• Nu of nooit

Mogelijke rol ambassadeurs



Voorbeelden acties ambassadeurs



• Ieder adres is een rood bolletje.

• Bolletjes worden, zwart, groen, geel of blijven rood.

• Rood = wil niet

• Zwart = geen reëel adres

• Groen = aangemeld

• Geel = aangemeld

Ambassadeurs krijgen toegang tot tool en kunnen meekijken naar de 

adressen; zijn het wel echte adressen, waarom nog niet aangemeld, of 

al wel aangemeld, maar nog niet groen of geel. Groen en geel zijn 

beiden goed!

https://ambassadeursplatform.nl/login

Ambassadeursplatform

https://ambassadeursplatform.nl/login


• Wilt u ambassadeur zijn?

• Zo ja, wilt u uw contactgegevens delen?

• Kent u nog andere ambassadeurs?

• Ambassadeursmap op de info avonden

Aanspreekpunt vanuit Glasvezel buitenaf:

Roy Keizers & Hayley Osinga

r.keizers@glasvezelbuitenaf.nl

h.osinga@glasvezelbuitenaf.nl

Hoe nu verder?

mailto:r.keizers@glasvezelbuitenaf.nl
mailto:h.osinga@glasvezelbuitenaf.nl


Samen naar meer dan 50%!


